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۴ 

 دیدشیریذپنیقلت اب هارمه هنوگباوخ تلاح كي اهنتمزیتونپیه

 هدشن ریسفت یبوعهبزونه هک تسا یاهدیچیپ رایسب هدیدپ هکلب تسین

 دوجو نآ یعونصم ای یعیبط شيادیپ ناکما مه تاناویح رد یتحو

 دها وش زا رصم هنعارف هرود هب هراشااب باتک نیا لوا لصف رد . دراد

 روضحیرگ وداج بلاقردیمزینونپیهیاهدنیا رف هک دوشیم دای یئابوک

 .دناهدادیم ناشن اهن وعرف رابرد رد ار دوحدنمت ردق و لاعف

 زارو زمر زا یاهدرب رد ینامز مولع رتشیب هک تسا نیا تقیفح

 یاپ مولع هصرعهب جیردت هب و دنتشاد رارق نارُک وداج سرتسد رد و

 اهنآ یملع هاگیاپدنچ ره یمزیت ونپیهیاههدیدپ وءزین ونپیهیل و . دنداهن
 یاههشیر روصتمدرمدزنرد زونهیل و.هدیسر تابثاهب نادنمشنادرظن زا

 هب لوا لصف رد . تسا هتفرن نیب زا "الماکنآ زیمآ رارسا و یئوداج

 اهنآ ریبعت یا ربهک دنتسم یهورگ ویدرفیمزیت ونپیه یاههدیدپ زا یخرن

۵ 



 مزیت ونپیه یاهبتفگش ۶

 ‹ دراد دوجو یدرف لزازتم تایرظن زونه یملع لدتسم لیالد یاجهب

 .تسا هدش هراشا

 زاات تسا یاهناهب مزیت ونپیه خیرات زا یتاکن ناب مود لصف رد

 مزیت ونپیه لماکتو لوحت رد ار ناکشزپ حماج و عطاف شن فرط كب

 اتیتحار یئوداج تاروصت فرکش تارا رگید یوس زاو دهد ناشن

 ینادنمشناد ؛نادنمشناد زا هورگ نیا راتفر و راکفا رد رصاعم یاههدس

 هاگ دید نارسگیدزا رتشیب یتسیاب دناهتخومآ هک یئاهشنادساسا رب هک
 اب هنیجنک و هنا وتشپ لصف نیا .دهدیم ناشن .دنشاب هتشاد یسانشتسیز

 زا یخرب و هنحص یاهروزیتونپیه یاهراتفر ریسفت و هیج وت ردیشزرا

 .تسا یملع یاهروزیت وتبیه یاهدنفرتو تاداع

 یملعنادنچهن و هنالداعریغ لوفا زا عیاقو نایرج موسلصف رد

 .ددرگ یم لابند مزیت ونپیه یئافوکش ات مسیرمسم

 یاجهب هک دزادرپیم نایرج نیا یریگ لکش هب مراهچ لصف رد

  ونپیه نایبیورین جیردت هب « روزیتونپیه یکیزیف تردق اي سیطانغم

 و تفرگ رارق نادنمشناد لوبق دروم هژوس مسجتو رکفتتردفو روزیت

 هنیمز رد یوسنارف كشزپ و زاسوراد هئوک لیما یاهراک هب لصف نیا رد

 و ناضاترم زا یخرب تایلمع هب نینچمه . دوشیم هراشا سفنهب نیقلت

 متسیبهدس لیاوا و مهدزون هدس ردیتح هک هتخانشان یاهوریننابحاص

 یاهراک لباقم رد ار نادنمشنادو مدرمیئاکیرمآ و یئاپ ورایاهروشک رد

 دراد هراشا « دناهدرک یم جیگ و بوذجم دوخ ریسفت لباقریغ و بیجع

 تالاح زا یعاونا هئارا اهنآ یاهراک مامت هک تسا یلاحردهمه اهنیا و



 ۷ هم دهم

  ilanو ag men. mm aaa û ean n a e n a س

 .تسا هد وب یمزیتونییه

 نیارد و دوشیم ع ورش مزیت ونپیه یملع شزومآ مجنپلصف زا

 بسانمطیارش رد دنچره هک دنوشیم هدادشزومآ تایلمعیخرب لصف

 ناونع هب دننا وتیم هک دشخب یم تدشیدحهب دا رفای ریذپ نیقلت تردق هب

 ساسا ای ناینبرتشیب یلو ‹ دنوش یفرعم یریذپمزیتونپیه یاهشیامزآ

 .دن راد كيژول ویزیف

 ناسیب ینشور و تفد هب مزیتونپیه ماجنا یاهشور مششلصف رد

 نیرمت مزیتونپیه رنهوملع یریگارف یارب هک اجنآ زا یلو دنوشیم
 -دوحن روصت «تسا مزالهاگ  داتسا رظن ريز هدش تیادهو هدش لرتنک

 هپ هاکتا اب دهاوخب :انشهب انشآ ریغ درف هک تسا نیادننامنآ زا یزومآ

 مطالترپ یئایرد ای دور زا ء هدناوخ انششزومآ هرابرد هک یشاهباتک

 هتخاس یرتپوکیله دهاوخبیملع یاهباتک یورزایناوجون ای و درذگب

 هب یستالکشم نا رگیدو دوح یا ریدنناوتیم دارفانیا .دنک زاورپنآ ابو

 رذح رب اهیئوجارجام نیا زا ار دارفا ًادیکا نیاربانب .دنروایب دوج و
 .تسا هدش ع وضوم نياهب یرتشیب هراشا دعب روطس رد .مزادیم

 هتخادرپمزینونپیه یملع هیج وت هب هک هدش ششوک متفه لصف رد

 هنیمز رد یرتشیب یاهتفرشیپ زا لبق منک فارتعا هنافداص دیاب یلو دوش

 رد یاهدش تباث زکارسم فشک هژیو هب .یسانشناور و یژول ویزیف

 لیامتاب نا وتیمن «مزیتونپیه یدام یاههاگیاپناونع هب باصعا هاگتسد
 زا رسا یاهورین هب هتخانشانیاههدیدپ دنویپرد دارفا زا یخ رب یعیبط

 .درک هلباقم یدج تروصهب زیمآ



 یدایز دادعت نایم زا مزیتونپیه یتامدقملوصا تخانش یارب

 یفاک تاعالطا دننا وتیم ع ومجمرد ریز هدشهمجرت باتک ۶ اهباتک زا

 هثا رایمزیت وپیه زیگنالد و باذج مولع ناگنشت هب ار اههنیمز نیا رد

 :تسا حرش نياهب اهنآ تسرهف .دنهد

 نيون یملع مزیتونپیه -۱

 مزین ونپیه دوحخ یملع یسررب ۲

 مزیت ونییه دوخ تردق دربراک هوحن ۲

 هدش ریخست یاهح ور -۴

 یلمعو یملع مزیتونپیه -۵

 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۶
 یاهپاچهب و هدش رشتنم لوا باتک هسبلاطم نیاراشتنا عفوم رد

 .دناهدیسر موس و مود

 حالطصاهب یاههدیدپ زا یرایسبح رش هدش ریخستیاهح ور باتک

 نیا .دریگ یم ربدد ار کیرمآ ات اقیرفآ زا هک تسا هدیشوبو زیمآ را رسا

 .تساباچنای رج رد باتک

 ماجناو مزیت ونپیه هیجوت رتشیب یلمعویملع مزیتونپیه باتک رد

 .تسا هدوب هجوت دروم مزیت ونپیه
 .تسا یدلج شش هعومجم نیارب یناباپهطقن رضاح باتک

 یعبانم ناونع هب دراد دصق مجرتم < اهباتک نیا باچ زا سپ

 همجرتار یاهفرح مزیتونپیه هنیمز رد رتگ رزب باتک وداي كب رتنیگنس

 رد باتک دلج دنچ راشتنا «دش مهار فتاناکماو دوب یرمع رگا و دنک



 هم دهم

 سس و بیپ تم سس کس و تب

 كاش رب تااسر ماجنا هب مجرتم هدنب آ یاهدمما زا یکشزپ مزین ونپیه هنیمز

 .تسا ندوب

 ی ۱

 مدرم کنه رف درب شیپ رد یملع راک نیا تسا راودیما مج رتم

 .دشاب رثؤمو دیفم روشک

 نایل امج اصر ردک د

۱۳ ۶۸ 



 مج رتم اب یئانش آ

 قشاعنمهدا وناعن زا یهورگ «مدش دن وتم كارا رد ۱۳۱۴ لاس رد

 .دندوبتقب رط ورهرو هتفیشهداوناخناگ رزب زا رگیدیهورگ و تعبرش

 یناهجمود گنج زاسپ یاهلاس یتخس و تلاطب رد نم ناتسبد نارود

 تم ندش یلم هوکش رپ تازرابم دهاش ناتسربد نارود رد و تش 3

 بسک ؛یبرع نابز شزومآ «یسایس یاهباتک هعلاطم اهلاس نیارد .مدوب

 هجیتن یبافلطم و تم>زرپ تایب رجت و تاعلاطم زایخرب و ینید تاعالطا

 .متشاذگ رستشپ ار حور یئاسانش و مزیتونپیهو كيزيفاتم هنیمزرد

 ناناوج ترجاهم اب یکشزپ هدکشناد رد نم شزومآ نارود

 نامزمه قرش زیمآ رارسا یاهشناد بسک یازبدنه هراق هبش هب یئاپورا

 .دوب نشیتیدم تخانشو یریگارف شبنج نآ یلصا یا وتحم هک دوب

 یکشزپ تامدعو یزابرس هرود رد «ندش لیصحتلاغ راف زا سپ

 . یرداق شیوارد اب ارم (هیونشا) ناتسدرک رد تمدخ لاس ۲ «یئاتسور

۱۱ 



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۲

 انشآ دنفورعم یهللایلع ناونع هب هک قح لها ای ناسرایو وسکی زا

 هباس و هرطاخ ؛یراسک اخ شیوارد و نانآ دیاّمع نامز نامهزا و درک

 هدنز نم نهذ رد ار میدق ناریا مالسا زا لبق نایدا رثاو نایونام دیاقع

 - زاب هک یقارع یاهدرک زا یهورگ اب وگتفگ اهتعاس و یئانشآ .درک
 تارطاخ نیرتباذج زا :دنتسه مسیئارتیم نامز یاهنئآ زا یاهدنام

 اب یتسود و یئادشآ كشزپ نآونعهب .تسانم یگ دنز زا رصع نیا

 .درک انشآ دارفا نیااب ارم یرتشیب رادقمهب هبرداق هقرف شیوا رد

 یتسود و زاریش یفارطا یئاتسور قطاتم رد تمدح لاس ۳

 .تشادن میا رب یاهرهبهقطنم نیا شیوارد اب هنادنمتدارا

 ینامرد یاههتشر رد صصخت ذحا هب ۱۳۵۴ ات ۱۳۵۰ یاهلاس

 زا یخرب هک یتاقیقحت تالاقمزا یهوبناو باتک دنچ وتشذگ تشادهب و

 .تسا هرود نیا تارطاحخ زا «دیمان یفشک دوشیم ار اهنآ

 هاکشناد رد یئاههرود ندنارذگ هب ۱۳۵۹ ات ۱۳۵۴ یاهلاس

 هسنا رف یسرام ناطرس یوتیتسنا و توریبیئاکیرمآ هاگشناددرا وراه

 یارب باتک ۴ پاچ اب دازآ هاگشناد یرایداتسا لاس راهچ و تشذگ

 .دش یریس هلاقم نیدنچ راشتناو هاگشناد نیا

 یبهذم یاهباتک زا یدابز دادعت هعلاطم هب ۱۳۶۵ ات ۱۳۵۹ لاس

 ناطرساب هزرابم نامزاس كشزپ ناونعهب نآ راتک ردو تشذگ یفسلف و

 ماجنا و هلاقمهئارا اب ناط رس یناهج ثک رزبیاههرگنک زا یداب زدا دعت رد

 ینویزیولت یملع همانرب نیدنچ هیهت .متشاد لاعف یروضح ینارنخس

 -روشک زا یرایسب هب اهلاس نیارد .تسا رمع زا هرود نیا زا یراگ دای



 ۱۳ مج رتم اب یئانشآ

 هر ماهقالع دروم تاعوض وم اب طابت را رد و مدرک ترفاسم ناهجح یاه

 .متخادرپ تاعالطا یروآ عمج

 لقا دح و ناط رساب هزرامم نامزاس زا افعتسا اب ریعا یاهلاس رد

 رد و (ارتک د قوف هرود رد یژول ویمدیپا سیردت) یهاگشناد سیردت

 هما اطم.ماهدشرت اهنتج راعتهب منادن زرف نتفرو ندش ثک رزباب هک یطبا رش

 .دنک یم رب | رم تعارف تاقوا مزیت ونپیه هد طوب رم یاهباتک همج رت و

 یاهیهاگ آ بسک هبزیچاندنچ رهیتمدع اهباتک نیا راشتنا مرا ودیما

 اهنآ تگنهرف و نانآ هب و مزرویم قشع اهنآ هب هک مروشک مدرم رتشیب

 نافرعو تگنه رف مهبمو تکنک طاقت زا یرایسب نم رظنهب . دشاب من ویدم

 .دوشیم نییبتو ریسفت رتهب هارنیا زا ناربا



 . رگید نهذ زارفرب ینهذ

 رب یناسنا یرکفو ینهذ طلست و یرازگ ریثأت ناکما رب داقتعا

 یدها وش هب هج وتاب .دراد رود رایسب یاههتشذگ رد هشب ر گید ناسا

 یم هولج هدننک عناق نارود نآ یاهناسنا یارب ار اهرواب ع ون نیا هک

 :هتفابیسم رارمتسا یرکف نابرج نیا رگید دس زا دعب یاهدسو «هداد

 رث قم تاطابترا ع ون نیارد ار یرشبقوفو یئوداج یاهتردقزا یخ رب
 دنمان یم مزیت ونپیهار یرکفدا دعتسا و تردقنباام نامزرد.دنا هتسنادیم

 زونه هاههتخانشان اب كيدزن دنویب رد اهدومننیا دارفازایرایهبیا ربو

 نیا تیعقا و .دوشیم هتسناد طبترم اسآ هرجعموزار و زمررپ یاهاضفهب

 تاطابترا هک تسا یملع هدیدپ كي هدیدب نیا امرصع رد هک تسا

 هب دامتعا هب نآ ماجنارد تیقفومو دراد مدرم یگنهرف رهاظماب یکیدزن

 شنک او وهدنوش مزیتونپیه درف ایهژوسشنک | و« هدننک مزیت ونپیهد رف سفن

 .دراد یگتسب نایسلجمو سلجم یا وهو روش ای نایفارطا

۱۵ 



 مزیت ونپیه یاهبتفگش ۱۶

 رد و قفاوم تروصهب قوف لماع ۳ رتشیب مزیت ونییه تاسلج رد

 ینارگ وداج میدف رصمرد .دنراد دوجو رگیدکب دیدشتو تیوقت تهج

 عیطمو هدرب ینادوجوم تروصهب ار اهریشنوعرف رابرد رد هک دندوب

 ندشو ريح لابندهب هدیدب نياو .دنروآ یمردتک رج هبد وحش رستسپ رد

 رظن رد اهنت هدیدپ نیا .تفرگ یم تروص اهریش نامشچرد نارگ وداج

 دزاهمو تراسج هک درک یم هولج یعیبط قوفو زیمآ رارسا یناگ دننیب

 یرصمنارحاس زا رگید یخرب .دنتشادنار ریش نامشچ هب نتخودمشچ
 د:نامیمسج دامجنا تلاحرد ار اهنآ هاهرامرستشب هب ندروآ راشف اب

 مانهسب ار یاهدیدپ ناویحرد راشف نیا .دندروآ یم رد بوج هعطق كب

 ت.ونیهناب رج رد هک دروآ یم دوج وهب ینالضع دومجاب "یسیلاتاک تلاح

 . .تسا شیامن لباق یگداسهب مه اهناسنا مزیت

 ؟نانوباب نا ربا یدونا رپما یدوبان

 دوخ تا رهاظت میدق نانو خیرات رد یزراب تروصهب مزیتونپیه

 رظن ریزهک دوب یربتعم رایسب زک رم یفلددبعم .تسا هداهن راگ دایهب ار
 نایرابرد و روشک یلاع تاماقم . دشیم هرادا ایتیف مانهب یاهنهاک

 یرا رقرب و نتفرگ ماهلا یارب ؛دندرک یمدر وحرب یگ رزب لکشماب هاگ ره
 تلاح هب هنهاک طبا رش نیا رد .دنتفریم دبعم نیا هب نابادحخ اب طابترا

 تالمج و تاملک یهاگ آ دوخانتلاحردو تفریمورف یگ دیروش و هسا

1 dataleptic State 



 ۱۷ رگید نهذ زلرف رب ینهذ

 تر وصهب ثک رزب نهاک فرط زاهک درک یم ناار یاهنوگ زارو ولهب ود

 هک ینامز لاثم یارب .دیدرگ یم ریبعت و ریسفتیزیمآ تحلصم اب هاوخلد
 هجیتن هبهار نیا «تشاد ار ناربا اب گنج دصق نان وی ناهاش زا یکی

 ار نآ نانوی هاش هک درک مالعا یروتارپما كی یدوبان ار گنج نیا

 ثگنجنیا هجیتن دنچ ره یل ودرک ریبعتناریا یروتارپما ندرب نیب زا هب
 زونه یلو «دوب نانوب یتموکح ماظن یشاپورف و شنرا دیدش تسکش

 یتسردالماک یروتارپماكي یدوبان درومرد یفلد دبعم نهاک یئ وگشیپ
 تاطابئرا ع ون نيا ان ودود دبعم رد !دوب هدرک ظفح ار دوخ رابتعا و

 كشح یاهگ رب شح و شح اجنیا رد تشاد یاهنوگ رگ د یامیس یناحور

 ربارب رد یزلف یاههباپهس طسو رد هک یشاهگنز یاون .سدقم طولب

 یاهمشچ زا بآ ناروف ثگکنهآ و دندمآ یم رد ادص هب اوه نایرج

 رانک یاهفلع و رتسب یاسهگیر اب بآ دنت نایرج یاوسجن و ناشوج
 دید رگ یمریسفت و ریبعت یئادخ و ینامسآ ًأشنم اب یئاهادص هب رابیوج

 . دوب نادرمتلود یاشگهر یتکلمم مهم رایسب لئاسماب طابترا رد و

 نادنمزاین هوبنا هسکدوب سوینوفورتدبعم لمع هوحن رتبلاجنآ زا
 مسيل ویمانموستا اح هب ار اهنآ نیقلتاب وهدرک ینادنزیزیاهدایراغرد ار

 یک ادتشحو رظانمو تامه وتطبا رشنیا رد دندروآ یمرد یدرگباوح 3

 مالعا اهیرازگ ربخ ۱۳۶۷ نیدرورف رد هک تسا نیا بلاج هتکن -۱

 مهم رایسب لشاسم زا یحرب رد کی رمآ دوهمجسیئد ناگیر یاقآ هک دند رک

 نایوگشپ ذا یکیاب یباشگ ہر اچ وینیب نشودیا رب شرسمه قب رط زا یتکلمم

 (مج رتم) .تسا هتفرگ یم سامت یئاکیرمآ



 م زین ونییه یاهیتفکش ۱۸

 طبت رمدوخ یصخش لئاسم اب ریسفت یعون اب دندرک یم هدهاشم هک ار

 نیا تروص هب اهنآ ین ورد یاغوع میئوگب رت حیحص اب و دندرک یم

 .درک یم ادیپ یلجت نورب تا رهاظت

 هانگ و هداب یادخ دعم رد

 مزيد ودپمه ه دد دپ «میدق موز هناش یشایع تاسلج زا ی رب رد

 ال اناک اب درعم رد ۰ درک یم تموکح تدش هب و ینشور ار یهورگ

 هیهک ایلاذروتاس دبعم رد و دوب هداب ع ونلابر اي سوک اب هب قلعتم هک

 هر نکمم هح زد ال هو نا رضاح ‹«تشاد قلعت یماکش وخ یا دجت ناویک

 زا دنتشاد یعس كب ره و «دندروآ یم یور (ےھب راک هژ ره و اهیگنا وید

 تاسلج ع ون نیا زونه قیفدیریگ دررد.دنیابرب ار تقبس یوگ یرگید

 تاععامتجا« " هکساملاب یاهشیامن« هنادرخبان یاهینامهیم بلا رد

 و یبرغ یاهناسنا یک دنز رد ار دوح لاعف روضح .... و پاپ یقیسوم

 یاهلیبق یهو رگ مسارم نعم رد یودب لیابق رد و دهدیم ناش هدزبرغ

 اب ها رمه صفر افنعاس زا سپ لصاح یگ دیروش و یربخیب جوا رد

 رهاظا ر دوحخ یاسآ نونج رهاظم و دها وش « اهلبط روآ ناجیه یادص

 . دن زاسیم

 و لبط یا دص ای یئاکیرمآ ناتس ویخ رس کنج ع ورش زا لبق

 e - س س رل ل اد س

]- Foolish Party 

  ۴نیرت بیجعهب ار دو میرگ و سابل اب دارفا هکسامل اب تاسلجرد

 ( مج رتمز) . كد روآ یمدد لنک یم لکشما راهن آ تی وه یئ اسانش رتشیب دک یناهت ر وص



 ۱۹ رگید نهذ زا رفرب ینهذ

 هدرک ج راخ دوخنت زا ار سرت «یگ دیروش تلاح رد اهصفر زا یع رب

 رد مسا رم نيا نیع .دندومنیم داجلا ار درب و کنج هب یاتشا و

 دربن یا رب نادرم هک ینامز راکساک ارام رد .دوشیم هدید مه اقب رفآ رد

 هب شیوح دوج و زا تشحو و سرت ندرک ج راخ یارب نانز دن وریم

 مزیت ونییه تلاح یعون هب ندمس ر اب هک دنر وآ یم یوردتمم یاهصقر

 هک ی راکنامه .دننک یم مارآ ار دوحخ دنت تاک رح نا ماجنا زا سب

 یبایتسد ددصرد شخبمارآ یاهورادكمک ابندمتم نانز طبا رش نیا رد

 زا یعاونا زا هتشابنا یطسو نورق رد یتحاپ ورا خیرات .دنتسه نآ هب

 .تسا هنوگ رامیب و اسآ نونج یناگمه یاهصقر نیا

 نونج و صقر یاهب ربگ همه

 لاس رد هدش تبث یبوح هب هک ثداوسح ع وننیا درا ومزایکی

 نآ یط رد هک دش هدید "تروفرا یسناملآ رهش رد یدال م ۷

 و دنت رایسب یئاهصقر هب یناهگ ان یتروص هب ناناوجون زا یدایز دادعت

 هک دنداتفا هار هب ؟تاتشن را رهش ی وس هد و دندروآ یور را وهسنا وید

 یورهدایپ نیارد .دراد را رسق هقطنم نآ بونج یرتمولیک ۱۸ دودحرد

 یمسج تیلاعفو ناجیهرثارب نانآ زا یرایسب «لرتنک لباقریغو اسآ نونج

 دندوسب هدنام هدنز هک مه یناسک زا یخ ربو دندش فلت دتممو دیدش

 .دنتفاین زاب یگنا وید یریگ همه نیا زا سپ ارد وخ یح وریتمالس هاگچیه
 ق ا o س “س م
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 م زب ويه یاهیتفکش ۲ و

 'تشرتا رهشرد ۸ لاسرد تالاحنیازا رگید دروم كد

 ماجنا تلاحرد را وهنا ویدرفن اهدص یناهگانیتروصهب هک دید رگ رادیدپ

 یارب هک یئاهشش وک زا كيچيه .دنتش ذگ یم رهش رباعمزادنت یاهصقر

 .دندشن عقاو رثوم ‹«تقرگ ماجنا اهنآ ابیئورایور ای نانآ زا یریگ ولج

 نانک زیخو تسجو را وهناوید یهاگ آ د وحان تلاحردهک یتیعمج موجه

 روبعرد « دوب زیمآ هعجاف رایسب ؛دنتشذگ یم یلپزا رگیدرهش یوس هب

 یدایزدادعت دنتشذگ یم كيراب لپ نیا زا هک یئاهناسنا ناشورحخ لیس

 قبرطیط هب هبقب هک یلاحرد دندش قرغو دنداتفا ناشورح هناحخدوررد

 دوب دیفعم یناهن لیلحت رد یسک دش قرغ هثداح نیا دیاش .دندادیم همادا

 مولعم «دندیسر یم كيدزن تیعمج رپیاهک رهش هب هورگ نیامامترگا اریز

 .دروآ یم رابهب ییاهدمایپو داعبا هچ نونج شرتسگ دوبن

 رد یرگید رهش هک لپاشال سک ارد ۱۳۷۴ یالوجرد هدیدپ نيا
 -یبو یگناوید ح وارد درمو نز زا رفن نارازه .دش ادیپ تسا ناملآ

 زا وآ وصقر تاکرح تدش . دندش لوغشم صقرهب اهنابایخرد یلایح

 و هتخورفا رب هرهچ اسب دارفا .دوب روآ بارطضا و بیجع ًاعقاو یناوخ
 یاهدع .دندوب لوغشم یزادناگناشو یئوجهدب رع هب هدرک فک ناهد

 یدابد رگ نوج كج وک یاههقلح رد یعمج و دن دیصقر یم یداعتروص هب

 ی رایسب یمسج هل رحت و ناجیه تدش رثارب .دندیخ رچیم دوخ رودهب

 یبوکیاپ تلاحرد هیقب یلو دنداتفایم نیمزهب شغو سپالوک تلاحرد

 هن وگنادب دا رفازا یخرب .دندادیمهمادا دوخ تک رحهب یناشفاتسدو
e وی > 
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 ۲١ رگید نهذ زا رفرب ینهذ

 هنتو رباعم یاهراوبید هب ار دوخرس تدشهب هک دندوب هدش كي رحت

 یعیبطاح هب اراهنآ هکنآ یاج هب اهراکنیا یل و دندیب وک یم ناتخرد

 ینامز هلئسم . دروآ یمراب هب ار نازیرن و یمع زابمرون اهنت ؛دنادرگ رب

 نیا دیلاکای حور هک دید رگ عیاش هک درک ادیپ رتنشحخ و رتعبس و یداعبا

 ناش ورحخ لیس نیا رانک رد .تسا هدش ریخست نیطابش ونآ ود طس وت دا رفا

 هک یدنت یاهگنهآ اب درک هرود ناگ دنزاون « لاوحا هتفشآ یاهناسنا

 هسب تیعمج ناجیهو دندوزفایسم اهنآ یگدیروشهب رتشیب دنتخا ون یم

 ناجیه هبو هدرک كي رحت ار ناگدنزاون رتشیب و رتشیب لبافتم ینروص

 رگیدر هشهب یرهش زا یئآ شوههباب یکتسح تودب دا رفا نیا و دروآ یم

 تر وصهب یاهدع یلحم ره ردو دنر یم رواجمهدکهد هب یئاتسور زاو

 اپ زا یلاخ لحمو دنتسویپیم تیعمج هوبنا هب هنابلط وادو شوجدوحخ

 .دندرک یم رب دوخ هناسفن هزات روضحاب ار ناگ داتفا

 دیلپحا ورا ندرک ج راخ یارب نایاشگ مسلط و نا ریگ نج هرخالاب

 مه قفوسم دراوم زا یرایسب ردو دندمآ رد تک رحهب دارفا نیا ندب زا

 یمزیتونیبه تلاح نیا دندشقفوم اهنآ زورما یملع ناب زهب اب دندوب

 یریک همه نا .دندرکن ادیپ قیفوت رگید درا ومرد یلو «دننالسگب ار

 لثمیگ رزبیاه رهش هرخالاب وداد یم هما داد وخ راشتنا و شر تسگ هب یئادیش

 یاهزرمهک اجنآ زاو دیشک دوح ماک رد مهار ستمو تک روبسا رتسا نلک

 شرتسگ مهدناه رد نآ ةنماد د زاس یمن دود ح٠ یئ ایفا رغجیاهز رما رنونج

 ليس نيا ندیسر عقوم رد هک دناهد رک شرازگ ینیع نادهاش . درک ادیپ

 را رقیب ردقنآ یتحوهدرک اهرار د وح هناشاک وهناخ تع رسهب دا رفاداش ور



 م زمت ونبه یاهتفکش ۲۲

 و دندي رپیم تیعمج لسعادهب هناقاتشم «هتسبن اردوح ناکد هک دندشیم

 دیسریم رظن هب .دندومنیم تک رش یهورگ و یعمج یشوح رس نیارد
 یاههرا ونشج هدولآ همو کنگ ه رطاحت ءاهلیلحت نیرتهناملاع رد هک

 هب ار مدرم و هدمآ نوریب خیرات لد زا رگید راب میدف مور ینانچنآ

 ینارچ مشچاب اشامتیا رب زاغآ رد دارفازا یرایسب .دوبهدیناشک اهن ابایخ

 تح مه اهنآ دوخ یتدم زا سب یو دن دشیم دراو نارگید عسمج رد

 .دنتس ویپیمنآ رگیدعمجهب و هدش دوخیب دوخ زادنتصقروكيز و م ریثات

 همادادوخ نایرج هب و هدرک ظفح ار دوح موادت تیعمجریس نیاو

 .دادیم

 نا ونع هسب دنناوتیم یتحا رهب اسآ نونج یهورگ یاهصقر نیا

 یمسجیرامیب هنوگ ره اریز دنوش ریسفت و ریبعت یمزیتوتپیه هدیدپ كب

 ¢ دنک التبم ار دارفا زا یمیظع هورگ تعرس نیا هسب دنا وتب هکر یک او

 ناکشزسپ نبرت زاد ریلایخ طسوت یتح و هتشادن هقباس خیرات رد هاگجیه

 زا یعنرب می دق رد . تسا هدشن هئارا یملع هبجوت نا ونع هب اي عادبا

 هد رک ادیپ شرتسگ هاتوک یتدمرد ابو و نوعاط لثم یمسج یاهبرامیب

 .دننفرگ یم مانیهلا هنابزات اب و ینامسآ یالبدوخ تامدصو تافلتاب و

 نهذ هتخادرپ و هتخاس ًاقلطم «صقراب هارمه تارهاظت نیا یلو

 یگنهرف یاههنیمز و یطیحم تاکبرحتزا یخرب ریثات تحت رشب
 یارب وتنروت رهش یکیدزن رد ایلاتیارد دعب نرق كيدودح رد.دناهدوب

 اب هک دشادبپ یریگاو یناور یراسیب اب شبنج نينج رکبدراب

 .د رک ادیب همادا زارو نا.ااسات و دید رگ یمشوماخ و نش ور تردق و تدش



 ۳۳ ردید نهد دا رف رب ینهذ

 ینعی نامز نآ موسرم بسچرب اسب ناکشزپ زا یحخرب هک یلاحرد

 یمسج هشیر نآ هب رگید یاهدع «دندرک یم یراذگمان ار نآ یرتسیه

 .دنتسنادیم طبترم لیطر یعون شیناب ار نآ زورب و هداد یطیحم و

 .تشاد دوج و الوتنروت مانهب وسلامشپ وثگ رزب یلیطر هیحاننآ رد هتبلا

 یراکهزبدمایپو هرافک یعونهب ارنآ شزگ و هدنشک یعرب ارلیطر شیت

 تساروآ درد رتشیب لیطر شین تقیقحرد .دندرک یم روصت دوخ یاه
 ادیب همتاخ یبوح هب هلئسم  باذع و شزوس یتدم زا سپو هدنشک ات

 یا ربیرهزداب نا ونعهب اریجنشت تاک رح دارفا زا یدایز هدع .دنک یم

 -هراجیعون ار دنت یمسج تاک رح نیا ماجنا و دندرک یم روصت نامرد

 .دندروآ یم باسح هب ینامرد یئوج

 تاک رح نیا هک تشادن یهج وت هلئسنیاهب یسک نامزنآ رد هتبلا

 هدینآ َج ؟ دز لیطر نامرد یارب اب و تسا لیطر شزگ هجیتن را وهنا وید

 دن راداو صقرهب اریلایخای یعقاو هدزلیطر هک دوبنیادومنیم مزال هک
 تینهب و رامیب یافشهب كمك یارب مه وا ناگتسب و ناتسودزا یرایسب و

 درسلدودن وش قیوشت نارامیبات ؛دننک تک رش یهورگ صقر نیارد ریخ

 رد «دندشیم هفاضا هک رعم هب هک مه راعیب و راکیب دارفا یعمج .دنوشن
 .دیماجنایم یعمج هتسدنونج هب راک هک دنتخاسیم یرا زاب هتفشآ ع ومجم

 اب شغ تلاحهب ندیسرات صقر دتمم و دنت تاک ر-> ار یدوبهب طرش

 شیاسرفو دنت تاکرح زا سپ تلاح نیا و دندرک یم روصت سپالوک

 نیا شیادیپ لاح رههب «د وشیم رهاظ مه یعیبط تروصهب یندب هدنهد

 | دیپ یعمج لوبق مهوت ناو دنتسنادیم طبترم لیطر شیناب ار تاسلج



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۲۳

 .دوب هدرک

 ریگ همه یئامیس« دشیم ادیب هک یلاح و روش تاسلج عون نیارد

 تحت و دشیم دراو سلاجم نیا رد هک سک ره و تفرگ یم دوخ 4ر

 دشیمراچد یزیچهب «تحاد رپیم صقردنت تاک رحهب اهلبط شرغریثأت

 "سنارت ایهسلخینونک یملعطیا رشرد و یگنا ویدارنآ عقوم نآ رد هک

 رواب و تلاح ینطاباپ یاهقرف تاسلج ع ون نیازا یرایسب رد . دنمانیم

 و ینیفلت یتروصهب تا رهاظت ع ون نیا ات دوشیم ثعاب هسلجرب مک اح

 اب یمسج دنت تاک رح نیا . دوش ادیپ مه نا رگید رد تعرسهب یدیلقت

 لایحخ میدقرد .دنراد میدق یئوداج و یکشزپ خیرات رد هشیر اهصقر

 اروا دبلاک یحور هک یدرف ندروآ تک رحهبای نداد تک رحاب دندرک یم
 هدننک ریخست مجاهم حور رش را تسا نکمم درف نیا < هدرسک ریخست

 لیطرشقنای مسیتنروتهب نایرجنیا رد روطچهک هلئسم نیا .دوش تحار
 نیا مهم هلئسم .دراد رشب ینونک یهاک اانو ماهبارد هشل ر «دناهدرک رکف

 نونج یلبق یاهیریگ همهزا رتعیرس رایسب یرامیب دراوم نبارد هک تسا

 .درک یم ادیپ راشتنا یئادیشو

 یاهبریگ همهنبا شبا دیپتلع رتشیبورتهب هتشذگ لا وحا رد هعلاطم

 ؛دوبلیطر یلصا تلعرگا هک دهدیم ناشن و دنک یم نشور ار یرامیب

 دیاب ؛دراد دوجو لاس زا یئاهلصفرد اب هشیمه یگ دز لیطد هک اجنآ زا

 رد رتشیب هک یزیچ و تسین روطنبا هک یلاحرد .دشاب اهنآ نیب یقباطت

 یاهگنهآ و یقیسوم ؛دوشیم هداد صیخشترصقم اهبرږگ همهنيا داجیا
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 ۲ ۵ رکید نهد دا رف رب ینهذ

 نامرديا رب دننیاهصق رو یحا رطیدنت یاهگنهآعف ومنآ رد .تسا دنت

 و صقر دننامهاهصقرو اهگنهآ نیا هک دوب هدش عادبا نا رامیب نیا

 دنا وتیم شی وارد عامسو صقرو یودب صقرو یودبلیابق یاهزاوآ

 نآ زا یدنت صقر زونه .درب ورف هسلحخ تلاحهب ار دارفا زا یدایز هدع

 .دوشیم هدیمان "الوتن روت اي لیطر صقر هک هدنام دایهب نارود

 اقب رف لامش نایفوصو ناشب ورد

 .دوخ تروصهب هک یهو رگ یاهمزیت ونپیه اب اهصقر نیا لباّقمرد
 یهورگ مزیتونپیه زا رگید یعاونا « دندشیمادیپ یدا را ريغ و شوج

 دا رفا هکنآ نودب دن دید رگ یم داجبا ناوارف شش وک و دصقاب هک دند وډ

 نانک اسنایم رد. تسا راک رد یهزیت ونییههک دننک روابایدننادب هدننک تک رش

 دوشیم هتفگ "شیورد اهنآ هب هک دنراد دوجو ینایفوص اقیرفآ لامش

 .دندرگ یم میسفت یلصا هورگ ود هبو

 هیک رت رد هک دنتسه "ناخرچ شیوارد ای نایفوص اهنآ هورگ كي

 یدابعیه ورگ مسا رم ناب رج رد دا رفا نیا .دنراد دوجو دابز دا دعتهب مه

 شیاین و صقر نمض رد «ینامسآ و یلاعتمعبانماب طابترا دصق هب دوح

 یمزیت ونپیهتلاحرد اراهنآ عضو نیاو دنخرچیم دوخرودهب اهتعاس
 تا رکفت ع ون اب قباطم هک دنک یم یئالاح و تامهوت راحدو هدادرا رف

 دو رساب نک نوش یاهش ورد مانهب رگبد هو رک .تسا نانآ تاداقتعا و

1- Tarantella 
2— Dervish 3_. Whirling Dervishes 



 مزیت ونییه یاهیتفکش )۶

 دوح یاهقرف مسارم نایرج رد اهشیورد نیا .دنتسه فورعم 'ناوحن -

 هناچ تسوپزا ار یدنلب یاهخیمو خیس «هسلختلاحهب ندیسر زا سپو

 هتخادرپ هشیش هدر و لاغذ شتآ ندروح هبو هدادروبع دوح نابز و

 یزسلف هتخادگ یاههلیم هباردوخ نابزوتسدیگتخوس وبیسآ نودب و

 .دنیاسیم

 داوخ دورس ناشیورد هب مزیتونپیهدوسخ و مزیت ونپیه تلاسح

 یئ وگ هدایزو قارغا اهنآ هرابرد دیابن هک دهدیم یئاهتراهمو اهییاناوت

 ناشربهر روتسد رب انب اهشیورد نیازا یعرب هک دوشیم هدینش .دوش

 نتیورزا تعرسهب ناراوسپسا زا یحخربو دنباوخیم نیمز یوررد

 . كس رب اهنآ هب هک ینابزو ررض هکنآ نودب دننک یم روبع اهنآ

 دنهدیم تبسنیربا زجل اناضات رمابنایف وصهبا ری رگ ید یاهیتفگش

 یلاحوروشو دوخ یاهقرفمسا رمج واردو هدوبقورعم نوطبا رمهب هک

 رامعلب یتح و هشیش تاعطق « خيم « غوت ندروعهبو دننک یم ادیپ

 دنن زیم ناب ز نهآ هتخادگ یاههلیمهب مه دارفا نیا ".دنزادرپیم هدنز

 یاپاب و "ددادروبع دوح هناجو هنوگ زا ار یک زان یاهرجنخو اههلیمو

 س م ل رج اچ رو حس

1. Howling Dervishes 2— Marabouts 

  ۳راو هدهاشم ناد وسرد ۱۹۶۳ لاسرد بناجنیا ار هدنز رام حلب

 مج رثم) .تسا دوج وم اهن آ ملیف و اهسکح نیا هک ماهد رک هیهت سکع نآ (

  ۴هاس نمهب رد نورد زا یم زت وبه یاههدیدب رتهب كرد یارسب

 هب یناحیا نا رهت رد هیرداق هق رف عامسو صقر هسلح كي نایرجرد ۵

 سس



 ل

 ۳ رگید نهذ زارف رب ینهذ

 هنه رب نتهسب مکحم ارنآ ايو دنوریم هار زیت ریشمش هبل یوررب هنهرب

 اسب ار اهراکنيا مامت اهنآ .دننیبب یبیسآ هکنآ نودب «دنبوک یم دوخ

 . دنهدیم ماجنا دنیوگ یم "مدقما روا هک روح ربهر روتسدهب ايو هزاجا

 یاههنحص رگ وداج و زابهدبعش لبق نرق كي زارتشیب رابنیل وا یارب

 تلعهبهک درک ندید مسارم نیازا نیدوه تربور هسنارف یشیامن

 هک هچنآ لیلحتو هیزجن تردقو مزیتونپیه هدیدپزا یهاگ آ نتشادن
 اهنآ و تعنادرپ دیدیم هک هچنآ یفنهب هناهلباو هناحول هداس «دیدیم

 ادرک یفرعم هتخانشان یاهیتسدرتزا یعاونا ار

 رایسب هنیمز نیارد نیدوسه تربور یاههیجوت و ریسفت ام یارب

 اههدیدپ نیا ع وقو یلقع ظاحلزا لک ردوا .تسا رادهدنخو بلاج
 هطقن زا یلو.تشاگنا ماخیاهیزابهقح ار اهنآ و تسناد نکمم ریغار

 یملع ینابموساسا رب هکلبهزجهمهن وتسا یزابهقح هناههدیدپ نیا امرظن
  اهنکممان نیا یمزیت ونپیههسلخ طبا رشرد ودن ریگ یم تروصیمکحتسم

 -ریلدهک یلاح رد«دن ریگ یم تر وص یگ داس هب ءاس رفنا وت و تخسیاهراکو

 .دنتسین یل ومعم یهاگ آ طبارش رداهنآ ماجنا ولمحتهبرداق نانا واهپ نیرت

 باجعا یاههدیدپ ءاهیئوگ قارغا زا یحخرب لوبق رثارب یهاگ

 رتالاب هک یتردق دندرک یم اعدا نوطبارم .دوشیم ادیپ مه یزیگنارب

 یزیچ چیه طیارش نیارد و هدرک تیامح اهنآ زا تسارگید یاهتردقزا

 ف
 ناونعهب هک عاهن وگ زا نینهآ تفلک و دنلب یالیم روبعو متفر ورف هسلخ تل اح

 یزیرنوخ و درد نودب ؛تفرگ تروص هورگ ربهد طسوت تمحرم و فطل

 مجرتم .دوب ها رمه

0 -1 



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۲۸

 دوجونانآ .دناسرب نابزو ررض اهنآ هب دناوتیمن گنفت هلولگ هلمجزا

 نایرج رد .دندرک یم نیقلت دو دارفا هب ار یریذپانبیسآ تلاح نیا

 نوطبارم طسوت هک یئاههورگ و لیابق ربازجلا شخبیدا زآ یاهگنج

 هک یریظنیب یک ابیبو تعاجش رثارب «دندشیم هناور گگنجهب و غیلبت

 نازاب رس دادعت هب هج وتاب هک یرباربان گنج طبا رشرد «دندادیم هئارا

 هب اردوخ نامیا تردق « تشاد دوجو اهنآ تاحیلست ع ونو یوسنارف

 بعر « دندشیم لمحتم هک یتافلت دوج وابو دنداد ناشن یهج و نیرتهب

 لیان یگرزب یاهیزوریپ هب و هدرک داجیا نمشد لد رد یدایز سرتو

 . كن دش

 یدادجا حاو را زا دادمتسا

 یاجهب ؛میربب یسپ رتهب یهورگ مزیت ونپیه تردقهب هکنآ یارب

 .میدرگ یمرب ۱۸۷۰لاسرد اکیرمآ هدحتم تالایا برغهب رودیاهنیمز رس

 غیلبت ارهدیفع نیا بووسیزسدوو مانهب تسوپح رس كب لاس نیارد

 نامز لاس نآ رد «یتسوپخ رس یاههروطسا ساسا رب هسک داد شرتسگ و

 یاهتردق كمك اب دنناوتیم اهنآ و هدیسر ارف اهنآ یارب یموق زیخاتسر

 . دن ریگب سپ نارگ زواجت زا ار دوس یردپ یاهنیمزرس « یثرمان
 مهاب هک درک تسا وخ رد تسوبخ رس یاههلیبف مامت زا وا ساسا نیارب

 .دننک كمك بلطاعد و سامتلااب دوخ یدادجا حاورا زا وه دشدحتم

 رپ یاههاگ راکشهرطاخ زونه هک یدادجا حاورا را دوب دقتعم وا

 ثگ رزب حور هب دن روآ یمدای هب هدشف رصت نامجاهمطس وتهک اریتک رب



 ۲۹ رگید نهذ ذارفرب ینهذ

 یمتح ویعطق اهنآ تیقفوم «دننک لوزن نیمزهب یکمه و دنوش لسوتم
 هدوب دها وخ

 یتسوپخ رس لیابق «دوب هدرک نیعم وا هکار یتافیرشت و مسارم
 « دشن ادیپ ثگرزب حور لوزن دهاوش هکاجنآ زا یلو دنداد ماجنا

 نیبزا مه روصت نیا و دیدرگ دیدپان بوویز دوو هدنمرش و راچان هب

 رگ وداجكي طسوت حاورا صقر مسارم رگیدابلاس ۲ زاسپ یلوتفر

 زا یکی دنزرف هک دیدرگ هدنز اک-وووو مان هب یاهلیبق نیب هایور و

 و قرفتم لیابق قبوشت هب. رگید راب وا .دوب بوو یز دوو نارادفرط

 صقر هوکشرپ رایسبمسارم رد و تخادرپ یتسوپحرس هدروختسکش

 ددسجم نتفایتسد هدژسم « یدادجا حاورا لوزن دهاوش یقیسوم و

 ناتسوپدیفس یدوج وراثآ هیلک ندرب نیب زا و راکش زا رپ یاهنیمزرس هب

 اهنآ یارب ار هتشذگ یگ دنزیاهتیباذجهب ییایتسد دیماو داد هدژم ار

 .درک هدنز

 « دتفیب یکشخ رازغرم ردهک یشتآ دننام مسارم نیا یدازگ رب

 ینامز نامه رد .درک ادیپ شرتسگ تسوبح رس یاههلیبق رد تعرس هب

 سک ویسلیابق « دوب اهینیچهمدقمنیالوغشم اداون رد اک-ووسوو هک

 رثا رب اسهنآ .دندرک یم هدامآ سدقم گنج یاربار دوس اتوک اد رد

 نثمطم ؛دوب هدیسر نانآ هب دوخ یاهلیبق مسا رم نابرج رد هک یتاماهلا
 دن وشیم ینابرگشل یئارآ فصهب رداق «یاهلببقدادجاكمک اب هک دندوب

 یریساءرارف زا ریغ اکیرمآ ماظنهراوساهنآ شورخو هلمح لباقم رد هک

 رد ناشدوع هک یطبارش رد .دروآ دهاوخن تسدهب یاهجیتن گرم و



 ( زین ونپیه یاهیتفکش ۳۰

 دنها وخن یبیسآ اکیرمآ شترارابک ربیسآ زا یدادجا حاورا تیامح

 دای هب ار لبق لاس دنچ راختفا رپ یاهگنج زا یکی زونه یرایسب .دبد

 هدر وخهک یتخس تسکش زا سب یئاکبرمآ هدنام رفنان آ ل وهب هک دنتشاد

 دیدیان و هدش واگ ثکب راوس دوب هدش روبجم دوخ تاجن یارب«دوب

 نبا ردو دمآ رد گنج صقر لکش هب حاورا صقر جیردتهب

 رد اهنآ . دیدرگ یم تبوقت رتشیب ناتسوپخرس لاوحا و راکفا طیا رش

 یدادجاح | وراهک دن دیدیمیمیظع رکشل بلاق رد ار دوخ هسلخ تلاح

 ياهشقن رثا رب هک دندوب هدیشوب یئاهنها ریپ اهنآ و دندوب نانآ رانک رد

 نانزجیردت هب .دنتشاد تینوصم یاهحلسا ره لباقم رد ءاهنآ یئوداج

 مان حاورا نهاریپ هک دندش یشاهنها ریپ هوبنا نتخود لوغشم هایبق

 رد  دندوب هدید هثشن و هسلخ تلاح رد هک ار هجنآ اهنآ و دوب هتفرگ

 تب وقت اهنآ نیب رد هیحور ندا جیردت هب .دند رک یم هدایپ یمقا و ملاع

 . هپ و ینابرق کگرزب حور یارب ار یواگ یضیرات هظحل نیا رد و دش

 شترا یاهناگ داپ یوسهب یئوداج یاهنهارییاب نتنیئور یشترا تروص

 ماسعلتق هلمج زا دایز راتشک اب هک هلمح نیا . دندرسب هلمح کی رمآ

 یلصاحیب و تفابهمتاحیدوزهب «دوب هارمه سک ویس هلیبق ناب وجکنج

 یئورابود رد یهورگ مزیت ونپیه رگناریو تارثا و یئوداج یاهنهاریپ

 .دیدرگ راکشآ یگدنز یداقح اب



 ۳۱ رگید نهذذا رفرب ینهذ

 ؟ییطابش و ناوبذ زا دادمتسا

 اجنیا رد .دریگ یم لکش یت وافتم تروصهب الماک هلئسم« تبت رد

 راهظاهب یهورُک یاربو هدش یلاح هب یلاح درفنم صخش هکنآ یاج هب

 یئادوب یاهبهاد زا یعمج « دزادرپب زیمآ رارسا تالمج و تاملک
 یاهراک رک رمتو هجوت مامت ودننک یمباختنا ار یدرف تقد اب اهامال ای

 امکناس هدشباختناد رفنيا هب .دن زاسیم زک رمتم وا یور رب اد دوحخ

 اب حور هک دننک ذاختا یبیترت ات دننک یم ششوکاهبهار . دنیوگ یم

 هب طیا رش نیا رد .دوش ریخست نیطایش و ناوید طسوت درف نیا دبلاک

 لکش یرشب قوف یاهتردق و اههدیدپ هلسلس كي درف نیا رد اهنآ لوق

 و رگید یایند اب طابترا یارب لاوحا نیا زایئادوب نابهار هک دریگ یم
 -هتسدمزیت ونپیهكيیا ربدا رفا نیا. دننک یمهدافتسا ینیبهدنیآ وینیبنشور

 دن زاد رپ یمدنن امقوب یاهع اش رد ندیمدو گن ز نتخا ون «ندز تسد هب یعمج
 لیوحت ارراک اهنآ ات دننک یم سامتل اب ع ورش نا وید و نیطایش هب تبسن و

 یگ دبروش راحد امکناس یناهگان یتروصهب نایرج نیا رد ".دن ریگب

 اسآ غیج یگنهآ ابو دنک یم بیغ ملاعزا یبلاطم نایبهب ع ورشو هدش

 رثارب هک یفرگش تردقاب وا .دزاسیم لقتنم ناگ دنزهب ار حاورا مایپ

 یم همجرت ار هعومجمنیا هک یباهدور رد ۱۳۶۷ هام ادر رد -۱

 راز درم. مد رک یم تک رش سایعردنب رد اوه لها تاسلجرد اهبش مدرک

 ندناوخ و ندز بوج « لبط گگنهآ اب هارمه راذاعامو دازاباب هارمه « هدز

 نودب و دنیآ نوریب ایرد جاوما نایمزا هک دندرک یم شهاوخ اهداز زا اع#ا

 .دنیامرفب ریخست ار اهنآ دبلاک و هدمآ اهنآ لفحم هب ناما رخ ناما ر سرت

 (مجرتم)



 مزیت ونییه یاهیتفکش ۳
 تسمه

 یزیگناباجعا رایسب یاهراک .هدرک ادیپ ناوبد طسوت یحور ریخست

 و نآ هغیت ندیناچیپو ریشمش كي نتفرگ اهنآ زا یکی هک دهدیم ماجنا

 یاهراکهاشزا هتشر كي سپس !دشابیم یزلف جیپرام كي هب نآ لیدبت

 ار نآ ماجنا نا وت یسکاخ ناسنا چیه هک دهدیم ماجنا مه رگید

 ' ,ورادن

 گید یاهناسنا رب ناسنا ریمض تردق دها وش رگیدراب اجنیارد

 یتحنآ تفُگش راثآ هک یروط هب دهدیمناشن اردوخیلاع یحطسرد

 یتح « تسارواب لباقریغ «دننک یم هرادا ار هنحص نیا هک یناسک یارب

 زیگنالد یاههنحص نیاهدن زاس هکلب «یچاشامتهن عقاو رد هک یناسک

 ار یهورگ مزیتونپیه شيادیپ تعرس هک یثابیز یاهلاثمزا یکی
 هنهرب یاهاپاب هک یناسک .دوشیم اهورشتآ هبطوبرم :دهدیم ناشن

 نی رتکچ وک هکنآ یب دننک یم یورهدایپ هتحادگ لاغذ زا یرتسب رد

 ششره ويک وترد ادناک هیحانرد وتنیش دبعم نانهاک .دننیبب یرازآ

 بلاجتافیرشت و تامدقماب و یاهقرف و یدابع مسارم بلاقرد رابكي هام

 تافی رشت نیا هک دوشیم روصتروطنیا .دننزیمتسدراک نیاهب ینالوطو

 هار « مزیت ونپیهدوخ شیادیپ اب «دنراد هک یداقتعا هنیمزرد هورگ نیارد

 یا ربدا رفا نیا ال وصا و دزاسب نکمم ار هتخادک لاغذزا یرتسب رب نتفر

 لابنرهب هتاراک نایرجرد تخس ماسجا اپ اهگنس ندرک درخ تایلمع ۱

 اپ زا یتمسقای تسد رد ینالضع دامجنا شیادیپو مزیتونپیهدوخ و زک رمت
 (مج رتم) .دریگ یم تدوص



 ۳۳ رگید نهذ زارفرب ینهذ

 یخ رب راک نیاماجنارد دیاش .دناهدش تیبرتو هدید هرود اهراک ع ون نيا

 یکیژولویزیف ساسا زا نانآ هک دنشاب دوجوم اهزارو زمر

 تظافح ءاپ راشفریزرد رتسکاسح زا یک زانرشق الثم .دنرادربخ نآ

 .دنک یم مهارف یور شتآ رتمدنچ یا رب اریفاک

 رد ار یگ دش توهبمو قایتشا تدش . اهبهارنياهک یتاظحل رد

 هارمه هک دننک یم توعد اهنآ زا «دننک یم هظحالم قاتشم نا رگ اشامت

 نامیارثا رب اهنآ هک یتینوصمرد و دنرذگب روهلعش ریسم نیا زا نانآ

 ت وهبمنايحاشامت هوبنا هک هدشهدیداه راب . دن وش میهس «دناهد رک بسک

 و هارمه دیدرت نودبو هدرک جراح اپزا اردوخ لدنصاب یئاپمد «هدش

 یط ضراوع نودب و یمارآ هب ار هدش نییعت ریسم مامت نابهار نایمرد

 ء دناهتشاد دوج و ناکدوک و نانز زا یرایسب اهنآ نایم رد و دناهدرک

 یاسهرتسب نیا زا دوح هارمه ار دوخ كچ وک ناکدوک هک یئاهنز یتح
 رد تک رش هک هدش هتفگ اسهنآ هب ۲. دناهدرک یهارمه شتآ و دودرپ

 اهالب هیلک زا هدنیآ لاس لوط مامت رداهنآ هک دوشیمثعاب مسارم نیا

 یحورطبارش نیا رد اهنآ یثامیپشتآ یا رب هزیگنانیا و دننامب نوصم

 . دس ز یم رظن هب یفاک

 د دن ا یر ی ی ست رال اس راس رس ی. ماا + تست س

 تعناب و دبات یور رادور یایعحخ اه هججب نا ھج طا مامن زد ١

 .دنهدیمهئا را و بسک ارنایفا رطایگنهرف وكي ژو ودیا یاهو گلا« نارگید ریثآت

 هنوک زا | رنینهآ یاههلبم ر وع یتحارات و ورد نول هب رداف شی وا رد یاهف رف

 ( مج رتم) . تسا زیگناباجعا رایسب دننک یملمحتدوعخ



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۳۳

 یهورگیاهراتفر رد مه یرگید لماوسع «مزیت ونپیه رب هوالع

 و رگیدکی درگ رب دا رفا زا یدادعت ییامهدرگ "ال وصا .دراذگ یم رثا

 اهنآ ردءزیگنا ربباجعا یاههدیدپ زا یحرب هدهاشم یارب اهنآ راظتنا

 زایسمسارم رد یلو دروآ یم دوسجوهب یبسن یریذپ نیقلت تلاح كي
 مشچ هب نآ هب یتسیاب «دیدرگ یم رازگ رب ایلاناکاب دبعم رد هک هنوگنآ

 ر وگن ایا دون سوک اب راختفاهب هک درک هاگن با رشنشج؛هرا ونشج یعون

 نا ونع هب مسا رم رد ناگ دننک تک رشنیا زا یرایسب و تفرگ یم لکش

 - هزرهو یشونهداب رد یورهدایز اب و هداهن ماگ ناکمنیا هب وریپ و دی رم

 شیوع یادعح هب تبسن ار دوخ نامیا و هقالع و قشع بتارم «یئارگ

 یصعب رد؛اهتیمومسمزا یحخرب نابرج رد یلو .دنراذگ یم شيامن هب

 نا زیم شیازفا هلمج زا «دوشیم ادیپ مزیت ونپیه اب یئاهتهابش دراوم زا

 دقت رد لیامت .هتشذگ تا رطاخ لکش رییخت ای یراکش وما رف «یریذپ نیقلت

 لیامت ۽ "ورد ربارب رد تمواقم شیازفا ءندش تعامج گن رمه و

 تاک رحماجنا ویعمجهتسدیاهزاوآ ندنا وخ رد نارگید ابتک رش رد

 . "اسآ نونج

 هتحن الگ تمس یتفو راگیسندیشک عقوم رد اهینیئوره زا یرایسب -۱

 ساسحا یمک درر ایو هدرکن سحیددد ؛دنازوسیماداهن آناتشگنا یال راگیس

 .دننک یم

 یسورع سا اجم و اههفاک رد بشنایایرد ناشونهداب تلاح دننام ٢

 هربع و

 « مج رتم»



 ۳۵ رگید نهذ زارفرب ینهذ

 زا نیا و دروخیم مشچ هب مه ردخمداوم دروم رد هلئسم نیمه

 و هدرک ادیپ یرتشیب داعبا ام رسصع ردو هدوب دوجوم رود یاههتشذگ

 تامهوتناهج فرطهب ار یاهزاتو ون یاهقفادیدج یاهوراد زا یحخرب

 زا یضعب هندب و ناهایگ زا یخرب هشیرو ثگ رب هتشذگ زا .تسا هدوشگ

 نونج یایندهب ترفاسمهمانرذگ واهیشوحخ رسو طاشن همشچ رس اهج راق

 ویمزیت ونپیهیاههدیدپ نیب یدایز یاهتهابش.تسه و هدوب اهبربخیب و

 داومنیا .دروخیم مشچ هبازمهوتناهایگ یاههدررآ رفزا یخ رب فرصم

 دا رفا یاهساسحا لکش رد و هدرک داجیا لالتخا نامز رذگ ساسحا رد

 ناهایگ ع وننیا نیرتزیگناباجعا زا یکی .دروآ یم دوجوهب یتا رییغت
 دراوم نیا رد .دوشیم فرصم وبسالپ ناونع اب هک تسا یزیج نآ

 رامیب هب تیصاحخیب یگ رب یرادقم «هدش هتخانشو یثورادهایگ یاج هب

 | روهدش اعداجیاتن و راثآ نامه ناهایک نیا فرصم یسلو «دوشیم هداد

 نآ تارثا یسهایگ یکشزپ و یشوداج یکشزپ رد و دروآ یم راب هب

 نتشاد تسد رد یاعدا اب هک ینازابهقح زا یرایسب.تسا هدش هتحانش

 نآمرد یب یاهیراسمیب ناسمرد هب رداق هک یزیمآ رارسا یاموراد

 یاهوراد « نارامیب ندوب هدارایب و یریذپنیقلت هب هجوت اب  تسا

 هب قرب و قرزرپ تافیرشتبلاقرد و.نارگ تمیف اب ار دوخ تیصاحیب

 مهیب وخ جیاتن دراوم زا یرایسبردو دنهدیم هئارا قاتشمنا رامیب نیا

 راثآ دشابهدشابهب یلاجنج اههنیمز نیا رد هک یدراوم رد.دوشیم هتفرگ

 زا اهوراددزاوم زا یرایسب رد دوشیسم روصت ." تسا رتشیب نآ

 نآ راکمه دایکی یصارتخا یوراد ناريا رد ریحخا یاهلاس رد -۱
 کک



 مزیت ونییه یاهبتفکش ۳۶

 تروصهب كشزپ هب نامیا .دنزاسیم رهاظ ار دوخ راثآ قیرط نیا

 طسوت هک یئوراد یهاگ و تسا رثومرایسب طابترا نیارد هاشم یاهلئسم

 تانیقلت ای ترهش «تیصخش ریثأت تحت .هدوسب ریثأت نودب كشزپ كي

 هرابرد هزادنا ره لاحرههب . دوسشیم نامزد هب رجنم رگید كشزپ

 هتشاد دای هب .دد رگ یم نایامن رتشیب نآ راثآ دوش غیلبت رتشیبیشوراد

 . دن ریذپ نیقلت امن وراد ای یشئوراد یاههدروآ رف ربارب رد مدرم میشاب

 هک تسا نیا دارفا یریذپنیقلت نداد ناشن یارب هداس شیامزآ كب

 بلاقرد ار بآ یروعابرمقشاق كب «خلت یثوراد نا ونع هب ناوتیم

 و بآ ندروعاباهنآ هک درک هدهاشموداد هئارا نانآ هب لصفم یتافی رشت

 .دنشک یم مهرد ار دوخ هرهچ ؛نآ خلت هزم ساسحا

 نیم د هب یئاضف یاههنیفس هلمح

 امش یهورگ مزیت ونپیه دهاوش و راثآ هدهاشم یا رب تین مزال

 دنچ شاک هک دیشاب هتشاد وزرآ اب و دینک ترفاسم رود یاهنیمزرس هب

 و یرب دب نیقلت حیرس راثآ هدهاشم یا رب .دیدوب هدنز لبق لاس دص

 فورعم نادرسگ راک هک میدرگ یم رب ۱۹۳۸ لاس هب یهورگ مزیت ونپیه

 فورعم نامر تشاد دصق یئویدار همان رب دنچ بلاق رد زلو نسروا

 نآ یثویدار هبذج هب هکنآ یارب وا .دهدب هئارا ار ناگ راتس گنج

 سی

 ماظن نامزاس تامادقا دوجو اب و نآ یهیجوت و تسس ناینب دوجو اب كشزب

 (مجرتم).تسا هتشاد شورف لاید نویلیم اهدص یرادهب ترازو و یکشزپ



 ۳Y رگید نهد دا رف رب ینهذ

 تسد.دنک باج ار ویدا ر ناگ دن ونش هج وت رتشیب و دوش هدوزفا همانرب

 زا ینادرسم : دنتفگ یم نینچ اهماسیپ . دز یئویدار مایپ دنچ شخپ هب
 .دناهتسشن نیمز هب یاهنیفص اب کیرمآ یبرغشخب رد «سانشان یاهراتس

 ارنآ مدرم زا یدایز دادعت هکدوب هدش هیهت بوح یاهزادنا هب همان رب

 دیئات و هدنتسرف هاگتسبا یئاسانشددص رد هکنآ نودب و هدرک یقلت یدج

 هعجا رم شترا یاههاگ را رقوسیلپ یاههاگتسیا هب همیسا رس «دنشاب ربح

 تیعض ویابوج. لوئسم یاهنامزاس زانفلت زاهدافتسا اب یحخرب و .دندرک

 یتح یاهدع ؛دوب هدمآ دوسجو هب هک یکیرتسیهوج جوا رد و دندش

 .دندز یشک دوخ هب تسد

 یطرد هک دوب یهورگ مزیت ونپیه زا هدرتسگ هن ومن كي هنحص نیا

 رارق تک رح ای فرح كی ریثأت تحت هعماج دارفا زا یگ رزب هو رگ نآ

 كي رحت راکفاو تاساسحا «یلعجرابخا نایب و ینک ارپهعباش اب و هتفرگ

 دعب و هدرک داجیا مه نارگید رد ار دوخ هداتفا رانک تیعقاو زا و هدش

 س هداس یاهیئوجهراچ هب هناهلبا لاح نیع رد و زیگنامحرت ین ر وص هب

 .دنتحخاد رب یم هناشیدنا

 یرامشیب دادعت ؛هدرکن ادیپ نایاپ زونههک ام نرفجن رغبهلئسم كب

 هدن رپیاهباقشب هدهاشمیعدم ناهج رسا رس رد هک دنتسه یئاهناسنا زا

 هب قلعتم یشاههنیفس اهنآ رگا یشیدناهداس رثکادح لوبق اب .دناهدوب

 « دندوب زیمآ رارسا هحاسا كي نایحتما اب و هتخانشان یاهراتس نانکاس

 .هب .'دنوش هدير دابز ردقنیا و عسیسو حسطس نیا رد تسیابیسمن

 فارطارد روم رم هد: رب مایشا نیا هدهاشم شرا زگ نا رهت رد راب کلب مس

dam 



 مزیت ونپمه یاهیتفگش ۳۸

 رد اه وفوی عاونا هدهاشم و هدنرپ یاهرازبا هدهاشم رازاب لاحره

 لراک رتک د)نرق كگ رزب كشزپنا ور هک یدحاتتشاد غ اد یرازاب اکیرمآ

 دیورف بتکمرد هک ریسفت یعون اب وا و داد رارق ریثأت تحت ار ( تگنوب

 یناهج دیدش سرت و بارطضا ارذآ ؛تسا موسرم شنانیشناج و

 رگناریو یاهتسه گنج كي زا سرت تلع هب هدش كيرحت باصعا و

 .دومن مالعا

 لیاسورد هدش مالعا داضتمیاهرظن راهظا و گگنای ریسفت دوجو اب
 شاهدنورپ ز ونه اههدنرپ باقشب رادیدهلئسمهک یلاح رد یعمج طابترا

 یریگهمه كي ۱۹۶۸ تسوسگا رد مابا نیمه رد «تسا هدسشن هتسب

 ییاغوغ؛دوب یهورگ نیقلت وكي رحت دیبا زهک رگید یگ رزبرایسبیراتفر

 .درک اپ هب

 پاب یقیسوم یگنا وب دی ریگ همه

 یئاکیرمآ ناوجون ۵۰۰/۰۰۰ دودح ردهتفه رخآ لیطعت كي رد

 یئا رحصرد باپ كيزوم همانربكيهدهاشمیا رب یلبق رارق كي لابند هب

 عمجمهرود هلروب وین رد لتبكرهش كيدزنافلآ افلآ هعرزم رانك رد عیسو

 .همانرب زا یحخرب و كار یقیسومالرد تیاهن ناشد وح لوقهب ات دندش

 .دننک هدهاشم ار رگید یرنه یاه

 یه

 یریک ور یا رب نادمهیداعش هاگیاب زا یئاهتج دا و رب هد اب آ رهم هاگ دورف

 (مجرتم) .تشادلابندهب اد (۱۳۵۶ لاس رد)اهنآ یئاسانش و



 ۳۹ رگید نهذ زارفرب ینهذ

 هلصاح كيفارت رد لیبموتانارازهیخبرات کگ رزبیوشبلب نیارد

 دنچ نايم نیا رد و دندش فلت هقرفتم للع هب یدایز هدع و دید بیسآ
 نیا رد .دندش دلوتم یکشزپ یاهتبقارم نودب و دازآ یاوه رد دازون

 جوا رثا رب اکیرمآ ثگنه رف یاههف وکش واههجنغ ناشدوعنلوق هب نایرج

 -.صقرنیرتدنت و ادص یدنلب تباهن اب«یقیسوم ندینش زا هلصاح ناجیه

 4 دندیطاغیم هعرزم فک یالولک رد سیال وکو یشوهیب تلاح رد ءاه

 یاعدا نودب یشحو یاهک وخ و اهزارگ بشید ات هک یبال و لک نامه

 -راگیسدود راثآ هکنآ زا سپ یقیاقد .دندیل ول یم اهنآ رد یرکفنشور

 طسنم و نادرگ نا ور یاهوراد و ردخمدا وم ریاس و اناوجیرام یاه

 یاجهب هک هلابز زا ی رزبیاههدوت نايم رد هدرک شک ورف نهذ هدننک

 یهاگیرامخ هب ار دوخ یاج نیشود بشهئشن هتسهآ هتسهآ دوب هدنام

 یاهروسشک ریاس و مور و نانوسی میدق مسارم اب هسیاقم ماقم رد .داد

 تعسوطاحل زا امنرف یاهیگناویدهک دش مولعم.یطسو نورقردیئاپ ورا

 هدنیآ رد اسبهچ و تسا رتقیمع و رتمیظع «یمیدق مسا رم زا بتا رم هب

 .دوشب مه نیا زا رتدیدش

 ات دیدرگ ثعاب دروک ر بسک و نداد ماجنا رتهب یارب تباقر

 كي هد ننک تک رش ۳۰۰/۰۰۰ تک رش اب ربماسد مششرد رگید راب

 هقطنم ریس رس یاههبت رد .دد رگ رازگ رب كار كيزوم زا رگبد هرا ونشج

 یفیس وم هزورکب شبامن نن رتداجیهرپ ر نی رتک ر رد این رفیلاک یسبرت

 ماجنا یلامعا و تاک رح یمزیت ونپیههبش تالاحرد وتفرگ لکش خیرات

 نارودزونه ام رصع رد یراب.تشا دن هفباس خیراتمامترد هک دیدرگ یم



 مری ودیمه یاهیتفکگش ۳۰

 رد و هتفاین نایاپ یهورگ هدش نیقلت تاکرح ماجنا و یهورگ مزیت ونپیه

 -یمرازگ رب یتیفیک هب ناجیهرپ و دنت یاهصقر زا یعاونا تاسلج نیا

 تاک رحدننامنانآ اب هسیاقمرد الوتنروتدنت و كرحت ربیاهصقرهک دید رگ

 اههلابزهوبنا و تاب و رشمیل اخیاههشیشنت نددنچ د وب كيتسانميژ میالم

 یسب رت یاهروهامهبت رانک هش وگ رداهب رگ ادیش نیا زاهک دوبیراک داب اهنت

 .تسا هدنام یاح هب زونه



 م زین ونییه ان مس رمسم زا

 دوحو ی٥ زب ونمیه یاههدیدب یل و دوس نام رد مزین ونپیه زا یمان هک

 ای دا رفا و هتشاد لابند هر ار یگ وعم رایسب یاهبا وج ام رصع ان ؛تشاد

 هتخاد رب یم نآ ریبعتو ریسفت هب دوخ نامز تاحالطصا و نارود شناد

 ره یگ داس هب اهنج و نایادع ءاهودد طس وت حور ریخسن ادتیا .دنا

 روده هک مه ام رصع رد اک هيج ون ار یفراعتم ر۶ یناور تااح

 هب نداد دنرج و فرح زم ناونع و ندرک درط «یفاک یاهیسررب یاج هب

 یعتنامنددجت و یبارُک ون زا یرتهداس هار ؛یادزات هل وقم و نومصم ره

 .د وشهدیماز ی راک لغدو یرادربهالک «یمامتهب دنا وتیم م زین ودپیه تسا

 دروم ار یسفارغا ریسفت ود نیا زا یکی دارفا رتشیب یاهعماج ره رد

 دی هراشا رد ۰ دن تود هک تسا ت |< ناب رز یس راف هدننا ود یا رب ۳۹

 هزاو نونحم ةزاو رد و هيد هژاوهناوبد هژاو رد یناور دی دش لالتحخا تل اع

 « مج رم ) | تسا هندهن نج

۴۱ 



 مزیت ونپیه یاهبتفکش ۷۲

 هب ندیسر و رتشیب ندرک رکف تمحز یرتمک دارفا و هداد رارق هجوت
 رصع رد . دنهدیم و هداد رارف هجوت دروم ار ینیبانیب یریگ هجیتن كي

 یرادفرط ینابیلک و یئ وگ هفازگ رگید «تساقطنم و هشیدنا رصع هک ام

 مارم هب هجوت اب و توافتم دیاقع و ءارآ ربارب هصالخ روط هب .درادن

 هئا را مزیتونپیه فیصوت یارب یعونتم یاهباوج نوگ انوگ یاهکلسم و
 میناوتیمن و میها وخیهن مهام و هتفاین ماع تیل وبقم مادکچیه هک هدش

 یقیقد باوج هنامیمص «خیرات و هشیدنا ربارب رد یریگ ههبج یعون اب
 زا رتمک ای میس رب ییاهط ابنتسا هب خیراترد ریس اب میناوتیم یلو میئوگب

 .میوش كيدزن یاهزات كرد هب.نآ

 عوضوم زا یشخب مادک ره ءدوجوم دیاقع هوبنا نايم رد

 نیاهب ناسنا و تسا ناوتان رگید شخب حرش زا و ریسفت ار مزیتونپیه

 دنجای و تسا زیمآ رارسا و هدیچیپ رایسب ع وضوم اب هک دسریم هجیتن

 دوجو یرسکف هنیمز نیا رد مههب كيدزن لاحنیع رد و توافتم هدیدپ

 ندرک صخشم ؛یرابغ و وحم یاههدیدپ ناشکهک نیا رد یراب .دنراد

 .تسا لکشم رایسب سرتسد زا رود اما نشور طاقن زا یخرب فیصوتو

 یارب و میسانشبار مزیت ونپیه «هتشذگ و خیرات رد وجتسج اب تسا رتهب نیا ربانب

 یاههتشذگ هب طوب رم كرادمو تاعالطا هوبناءاطح و هابتشا زا رتشیبیرود

 .مینک ع ورش ناسنا ی راگنخیراتشیادیپ نامززا و هتفرگ هدیدان ار رود

 هلئسم یاهدع یا رب یبا وح مک هشیمه لئم هک مه ناتسابنان وب رد

 "سونییه هک باوحخ یادخ هاگ رد هب هثاغتسا و اعد اب ؛دوب یراتفرگ و

1_ Hypnos 



 ۳۳ مزیت ونپیه ات مسیرمسم زا

 تغل .دندرک یم وزرآ ار قیمع و نیریش با وخ كی دشیم هدیمان

 قالطاهدیدپ نیا هب دعب لاساهدصیخیرات هنیمزنیا ساسارب مزین ونپیه
 دنتفریمورف یقیمع باوحخ هب یللع هب هک یناسک میدق مور رد .دیدرگ

 اب طلست رب لمح ار تلاح نیا «دنک رادیب ار اهنآ تسناوتیمن یسک و

 نآ ردیتحنیا ربانب.دند رک یم هنوگادخكب طسوت درف نآ یحورریخست

 دوج و یزونپیه باوخ و یل ومعم باوحخ نيب یملعتوافتكي مهنارود

 هک تشاد دوعجو باوح یارب یئادح مه میدق مور رد .تسا هتشاد

 ريغ یاهباوخ زا یعاونا داجیا رد ادخ نیا .دشیم هدیمان سونموس

 مه ام رسصع رد اههداوسناخ زا یاهدعرد.دشیم هتخانش رثوم یداع-

 یربخیبو باوخ تلاحرداهبشهک دنوشیمادیپ یعیبط و ملاس یدا رفا

 ار اهراکیخرب و هدرک تکرح باوسح ملاع رد و هتساخرب رتسب زا

 زا یاهراطاخ الصا دعبزور حبص هکنآنودب,دنبا وخ یم دعب وهداد ماجنا

 اي و یدرگباوخ تلاح نیا هب نیون یکشزپ رد .دنشاب هتشاد اهراک نیا

 باوعیادعمان نآ بیک رت ردهک دنیوگ یم مسیلوبمانموس حالطصا هب

 قیمعو هتفرشیپ لحارم رد ًانیع تلاح نیا .دروخیم مشچ هب میدق مور

 دروح یف مشچ هب مه یمزیونپیه با وحخ

 بلاقرد هدیدپ نیا تبیه و سرت زا ییایند اب دعب یاههدس رد

 هضرع یبیغ مولع نابحاص و نارگنوسفا طسوت و یئوداج یاهراک

 یماع یاهثحب و یواکجتک یارب یشاج طیارش نیا رد و دیدرگ یم

 ندش هریخ اب ندرک مزیتونپیه و ندش مزیتونپیه میدق رد .دنامیمن یقاب

 زا هشيمه اهناسنا هک یرسفنت و سرت هب هجوت اب و تشاد جاور مشچ



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۳۳

 رظن ناونع اب روم و قیمع یاههاگن ناگ دنراد ؛دناهتشاد نارگ وداج

 هاگنرد یئوداج یاهتردقروصت اب و هتفرگ رارق ترفن و نعط دروم دب

 ندرک رظن هب ار یگراچیب و تسکش .یرامیب «یراتفرگ ره ءاهنآ

 بیسآ یارب ار دارفا نیا هات وک هاگن كي درا وم نیا ردیتحو هدادتبسن

 دند وب یرت ربذببرسآ هورگ تاناویح و اههچب.دنتسنادیمیفاک ندناسر

 ومسلط زا ايو دندشیم هتشادهگن رود اهنآ هاگن سرریت زا تقد اب هک

 .دید رگ یم هدافتسا نانآ تظافح یا رب اعد و زرح

 مزین ونپیه و ناکشزد

 روم اهیرامیب زا یخرب نامرد رد نامز نیا رد هک ناکشزپ

 ملعهک میروایب دایهب .دننک كمك مههلئسمنیا لح ردات دن دیش وک «دناهدوب

 و تشاد یرگ وداج اب یکیدزن یاهدنویپ رود یاههتشذگ رد یکشزپ

 یهوبنایکشزپٌ؛ژا و دوخ و "نمنیسیدم اب كشزپ ٌةژا ورد مهز ونهیتح

 ۱ یدالیم ۱۵۰۰ یاهلاس دودح رد یراب .دراد دوج و یئوداج میهاقم زا

 یناحور روما رد یدایز تاعلاطم و تالیصحت ًانمض هک كشزپ كي

 و دز یبیغ مولع هفسلف ناونع اب باتک دلج ۳ فيلات هب تسد «تشاد

 هیج وت و ریسفتهب «دوب سرتسد رد هک یماع تاعالطا هب هج وت اب نآ رد

 هنروک یرناه هک دنمشنادكش زی نیا .تحخاد رپ مسلط و رحس یرکن وسفا

 1 ۱۳5۳77۳۳۳۳۳ اک روا اک کیک رک ا <

 (روین ایرآ یبیج ثگنهرف)



 ۳۵ (زی ونپیه ات مسیرمسم زا

 نابرجرد هک درک مالعا اهب زادرپهبرظن نیارد تشاد مان ابیرک آ سوب

 دنا وتیم و هدش دازآ رگ وداج درف نامشچ زا یسیاهوترپ یرگنوسفا
 بیترتنيا هبو دزاسمهلماب هتشغآ ار هدز مشچ ای هدزوداج درف نامشچ

 هر یگتسب نيا و ددرگ لقتنم تروسص نیا هب رگ وداج تاب رظن و تاین

 . دنک داژآ ار یاهبزژرثا اب یباهوترپ ع ون هچ هک دراد رگ وداج

 یناهگ انیاهگ رم یتح و تافداصت «ریگا و یاهیرامیب زا یرایسب

 درف و دندادیم تبسن نارگ وداج یاسهینک ارپ یژرنا ع ون نیا هب ار

 هک یدراوم رد .تفرگ یم رارق شنزرس دروم طابترا نیا رد كاپان رظن
 ادیپان كاپان رظنب لاحره هب٬ دوبنسرتسدرد تاصخشم نیا اب یدرف

 نیارد مه اهرفنت و اهقشع .دنتسنادیمعیاقو نیا لوئسم ار هتخانشان و

 هدول آ ترفن هاگن و دنتفرگ یم رارق ثحب دروم تروصنیمههب و نايم

 ظفح ار دوخ راثآ مه ام رصع رد یتح زوسرکجو قیمع یاههاگن و

 داضتم عوضوم ود دنچ ره رفنت و قشع نایرج نیا رد هتبلا .دناهدرک
 تروصره ردیل و «دروآ یم راب هب دبو بوح هجیتنود 1 رهاظ و دنتسه

 رظن هطقن زا !دنک یم یزور هیس و یسلاجناشیرپ دیلوت لباقم درف یارب
 نییعت شیپ زا فادها تهج رد ینارپ یژرنا یعون یرگنوسفا اہیرگ آ

 یتوافتم رایسب یاههنیمزرد تسنا وتیم نآ صاوحخو تارثا هک دوب هدش

 یاههکسلاکیولج رد اههداج رد ار نانزهار تسناوتیم مه :دنک ر

 ندرک مارآ رد دوب رداق مهو دنک توکخیم دوخ یاج رد موجه دروم

 ار یزوسشتآ كب یگ داس هب مه و دشاب رثوم نیگمهس یاهنافوط

 .دنک راهم



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۳

 ثگنر یرسگ وداسج نونفرگبدراب هک دوبن نیاكشرپ نیا دصق

 تشاد دصق شدوخ لوق هب ابیرگ آ یاقآ هکلب دنک هدنزرس ار هتعاب

 .دهدب یتشآ شدوخ رصع یسملع ینابم اب ار یرگنوسفا لوصا

 راهظا هنافراع ابیرگآ ءاهسیطانغم زیمآ رارسا تیصاع اب طابترا رد

 ءدنراد دوجو نامسآ و نیمز رد مسلاع رد هک یتارذ هیلک هک تشاد

 ردهک دوب دقتعم وا ."دننک یم بذج و هداد رارق ریثأتتحت ار رگیدکی

 و هتفرگ دیشروخ زا ارد ود راثآ و رصا و الط« یناهیک كيدزن تاطابترا

 راثآ هرقن هک یلاح رد « دراد نآ اب یهباشم یگ دنشخرد و گنر یتح

 و تازسلف رگید و تسا هتفرگ هام هرک زا ار دوخ تام و دیفس گنر و

 .دننک یم ادیپ طابترا یاهرایس ای هراثس اب كی ره اهرهاوج
 ناشخردیاههرهج زا یکب یرکفشهج ردابی رک ] تایرظن و راثآ

 . تشاد یمهم شقن سولساراپ مان هب یکشزپ و مولع زیمآ رارسا و

 ماظنرد یسیطانغم حاوما ریثأت هب ثگرزب رکفتم و دنمشناد كشزپ نیا

 یاهاضفزا وا رظن هب .درک یم رکف ناسناتشونرسرد نآ ریثأت و ناهج

 و نیمز هرسک«یسیطانغم كگ رزب جاوما هتخانشان عبانم زا و تسدرود

 بیترت نیدب یناج و مسج ره و دهدیم رارف رثا دروم ار نآ نانکاس

 1- ۱6ع۵مزوع (دوپنایرآ یدلج ۵ ثگنهرف) ...رحس«یرگ وداج
 ایی رگ ! زالمق هک ميتکفيب یرظن یولوم راعشا زا یکیهب تسین دب -۲

 .تسا هد و رس

 تساب رهک وهاک لمم اردوحت سنج تسامسو ضرا نیردناک هرذ هرذ

 (مجرتم)



 ۴۷ مزیت وئپیه ات مسیرمسم زا

 یسحور یتناسنا ره دبلاک نورد وا رظن هب !.دریگ یم رارف ریثأت تحت

 تروصهبو هتفرگار ینامسآ و یناهیک جا وما نیا ًامیقتسمهک هدش رقتسم

 رظنهب .دنک یم سکعنم وایگدنز و ندب یوررب ار نآ راث آ میقتسم ریغ

 یامهزرم اب طابترا تردف اب ینورد هتخانشان دوجوم نیا سولساراپ

 رواجم ءاپشا و دا رفا,یسیطانغم جاوماراشتنا ابدنا وتیمیناهیک هتخانشان

 ايو ملاسرامیب ؛ناریو ار اهنآ وهداد رارق ریثأت تحتهاگن قیرط زا ار

 .دنک یلاحهب یلاح

 نارگ وداجمه و نادنمشناد مهدعبیاههدس رد تایرظن و راکفا نیا

 زمر و مهبم « یلک تایرظن و دوب هداد رارق دوخ ریثات تحت ًادیدش ار

 ریسفت تحت توافتم یاهتروصهب شنا ورپپ ونادرگ اش طسوتشدول آس

 جیاتن هب دنمشناد كي یدالیم ۱۶۰۰ یاهلاس دودح رد .تفرگ یم را رق

 هجوت نآ تیمها هب رضاح نرق ات هنافسأتم هک دیسر یزیگنارب باجعا

 هدیما توملهنا و ناهوب هک یکیژلب كشزپ و دنمشناد نیا .دوب هدشن

 یسیطانغم جاوما هب ینهذ تهج رد هدارا یورین و شقن هب .دشیم

 كينب رک زاگ فشک هلمج زا یملع تایفشک ریاسیل و تشاددیک أت و هراشا

 ریاس و یمیشویکشزپ و كيزيف هب ؛یناهیک ملاوع زا ار یو «وا طسوت

 .درک لوفشم یبرجت مولع
 و نادیمیش ‹ درگناهج .هتشر نیا ناگنهاشیپ زا رگید یکی

 فرط زا ات دش ثعاب یناهج سیطانفم دروم رد سول اراپ تایرظن

 رازآ و بیقعت تحت كيل وتاک یاهیلک یئاطس و نورف دباقع شیتفن هاگتسد

 (مج رتم) .دریگ دارف



 م زبن ونییه یاهیتفکش ۳۸

 ردنا رگید دمآ رس دشیمراهظا هک دوب دولفتربار یسیلگنا رگ ایمیک
 دازآ دارفا زا هک سیطانغمیو ری هب وا .تسا زیمآ رارسا و یبیغ مولع

 تیصاعهبهجوت ابودرک هفاضاار ندوب یفنم و تبثم تیهام دشیم

 یسیطاذغم جاوما عون ساسارب دارفا هک درک یم اعدا ؛یزلف یسیطانغم

 عفدای بدج ار رگیدکی رود زا تاطابترا و اهدروخرب رد «دنراد هک

 .دشابینمشد اب یتسود دنا وتیم اهدروحرب نیا لصاح و دننک یم

 هتشون نیاهلص وحرد«هتشاد قحدولف هزادناهج ات هک ع وضوم نیا

 رد و دنرادداقتعایدرف یاههبذاج هب هک دنتسهیناسک زونه یلو «تسین

 رتشیباهشنک او نیا ودن راد نامیا هعفادای و هبذاج تردقهب یناسناتاطابترا

 .دریگ یم لکش لوا دروخربرد

 یاهلاسدودح رد لوسک ام تربور یدنلتاکسا دنمشناد و كشزپ

 دقتعموا .درک هفاضا یسیطانغم جاوما یروثت هب یاهزات تایرظن ۷۰

 نییعت شفن ینامسآ جاوما «ینیمز یاههدیدپ زا یرایسب رد هک دوب

 حطسرد ار شیوع تاریثأتیناهجح ور دوب دفتعموا .دنراد یاهدننک سم

 زا و هدرک رثا دارفا رب ورین نیا و دزاسیم رشتنم ناهج رد یاهدرتسگ

 معا هدراذگ ریثأت رگید دارفا رب دناوتیم یطابترا یاههاگتسیا نیا هار

 نیاربانب .دنشاب هتفرگ رارق كيدزن ای رود هلصاف رد دا رفا نیا هکنیا زا

 هک هدرک یدولآ زمر هراشا مههل وقم ودهب لوسک امهشیپلاس۳۰ .دودح رد

 یمود زونههک تسا یسحج راخیاهتفایرد رگیدونوبزی واتاهنآ زا یکی

 .تسا یداضتم الماک تاب رظن و اهثحب نومضم

 یرایسب هدننک لح نآ تردق و یسیطانغم جاوما هک ینارود رد



 ۴۹ ( زین ونییه ات مسیرمسم زا

 تسنا وتیمن ینامرد تامادقا و یکشزپ ردنآ درب راک دوب تالکشم زا

 هسنارف و ناتسلگنا رد نامز نیا رد . دریگن رارق درب راک و هجوت دروم

 هدیمان هناهاش تردف هک دوب هتفرگ رارف ثحب دروم یاهزات ع وضوم

 ؛دندشیم راچدیصاحخیحوریدامیب هب هک یناسک نآ ساسارب و دشیم

 اب رس الثم هاشداپ تسد طصوت هک دنتشاد نامرد ناکما یطبا رش رد اهنت

 هناهاشسمل قیرط زا روهشم دارفا زا یرایسب "دوش سملاهنآ تروص
 یناسمرد هویش نیا هب هک یناسک هوبنا لبافم رد یلو دندوب هدش نامرد

 .دند رک یمادیپ ارتیقفوم نیایمک دادعتاهنت «دننشاد زاین یثتفاین تسد

 هنیمز نیا رد روسهظون و روآناجیه نومضم ای ع وضوم كد

 اهنآ یور رب هک یگرزب یئالطیاههکس :دوب هدش سمل یاههکس

 و دوب هدشكح یحیسم تردقرپ یبهذم تیصخش لچیم تنس ریوصت
 و دیدرگ یم نازبوآ هدش سمل دا رفا ندر هب یئابیز نابور قی رط زا

 مدع و یتسردنت همادا هک دوب هدش هتفهن یزار و زمر اهنآ دوجو رد

 و زیگناهرطاحخ یاهلادم نیا دربراک . درک یم نیمضت ار یلبق یرامیب

 هک دوب یئاهرحسلالطاب و اهذیوعت "«اهمسلطدرب راک روآ دای زیمآ راختفا

 طبا رش نیا رد و دندربیم راک هب نیتسخن یاسهناسنا هتشذگ یاهنامز رد

 یرگبد لکش هب یئوداج یاهیشوجهراچ نامه و رکفت زرط نامه

 الثمهک تشاد ار یئاههزیوآ تبالص و تردق نامه و هدرک یئامندوح

 ینامسآیاهتردق ذایخرب یدزیا هرف ناونع اب نائساب ناریا رد -۱

 .تسا قو یاهتلاح هیبش هک دندادیم تس جات و تخت تحاص درو هب ار
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 حاوراتاریثأت لابق رد تظافح یارب هلیبق رگ وداج قیرط زا اقیرفآ رد

 .دشیم هتخادنا ند رگ هب دیلپ

 راختفاناونع هب دارفا زا یرایسبهک اهدنبندرگ ایاهلادم نیا روفو

 درومرد هک یدایزیاهفرحو دنتشاذگ یم شیامن هب ار نآ هاش اب تاقالم

 هلئسم نیا رب یدودح ات دنتفگ یماهنآ هدننک نامرد و یثوداج راثآ

 دندشیمهتخانش تمالعنیا قبرط زا هدشنامرد دارفا اهنن هک دوب یکتم

 تسکش رگنایامن هک یتمالع  دندوب هدشن ناسمرد ًانایحا هک یدا رفا و

 هعفاد تردقت دروم رد هدیقع نیا لاح ره هب !دنتشادن دشاب هاش تردق

 و سولسا راپ تایرظن رثا رب رگید درف رب یدرف یرازگ ریثأت و هبذاج و
 هب لوما رک رویلا هک ینامز .دوب هتفای یتیلوبقم و تردق وا نارادفرط

 تقو هاشداب و تفرگ تسد رد ار تردق ناتسلگنا ظفاحم درسل ناونع

 «یراب رو مسا رم ندرک هرخسم ابتفرگ میمصت؛درک فیقوتا ر لوازل راج

 ماجنا نیا ربانب .دهدب هولج لذتبم و فیفح هعماجرد ار یتنطلس میژر

 رد نآ تیعونمم و سمل هب داقتعا .دومن فقوتم ار هاشداپ مسارم

 و دنک دیماات ار مسا رم نیا نابلاط هوبنا تسناوتیمن هرخالاب روشک

 كيدوشیم ادیپ یاهراچ هارتانایرج نیا نتم رد هشیمه هک روطنامه

 هک درک مالعا و دشنادیم دراو سک ارتیرگ نیتنلا ومانهب یدنل ريا درف
 .دنک یم نامرد ندب سما و اعد اب ار اهیرامیب زا یرایسب هک

 و دنک رپ ار دوجوم ءالخ هبش كيدوب هتسنا وت هک سکاد تیرگ
 رتشیب هک تفرگ میمصت «دندوب هدروآ یورواهبدا رفا زا یدایزرایسبهدع

 ردقنآ یمک تدم رد و دنک هدافتسا دود یورس و تردف زا رتشیب و



 ۵۱ مزیت ونپیهات مسیرمسم زا

 رد مه یناسمرد زک رم كي « تفرگ میمصت هک دوب هدش دايز وا ناب رتشم

 وسا كسب .دندمآ یم رهش نیا زا وا یاهیرتشم رتشیب « دنک اسپرب ندنل

 هقطنمرد كچوک یاههبرض ندروآ دراو وا روهظ ون و دیدج یروآ

 ج راخاهتمسق نیازا ار یرامیب بیترت نیدب هک دوب كانرد هیحان ریسم و
 حاورا«ندز بوچو نداد ناکتاب میدق نارگ وداج هک روطنامه«د رک یم

 ". دندرک یم جراح ندب زا ار رورش

 و هبرض ندز اب سکار تیرگ « تهبارپ مسارم زا یبلاق رد
 دوجو هب یلبقلاندردوضع رد ار یسحیبو یتخرک ساسحا یع ون« نیقلت

 كي رتسیهناکش زپ ح الطصا هب ۲ یناورتالاح هتشر كب رتشیب و دروآ یم

 رها وا هزجعم یعقوم یئاهن لسحارم رد یلو دید رگ یم رهاظ مه

 یرامیب و درد لصاو یتخرک ساسحا « كيرتسيه تالاح هک دیدرگ یم

 . درک یم ادیپ همتاح مهاب همه

 و یناور یاهیرامیب عاونا سک ارتیرگ یدامتم نایلاس یارب
 نامرد دوخ یسیطانغم شوراب ار ینوفع حضا و یاهیرامیبیتح یمسج

 عالطا دولف و سولساراپ داکفا و راثآ زا وا هک تسین مولعم .درک یم

 جاوما یروگت تفرشیپ دیسر یمرظنهب نامزنآ رد هک هچنآ یل رکهنابهتشاد

 دوخ یلماسکت ریس رد دارفا ندب یور رب نآ تاریثأت و یسیطاتغم

 جراح یارب یهباشم مسا رم رد مه نا ريا یب وذج یاهناتسا رد با

 یاههب رض زا نان آ ندبت اشک هرک ادمهباب ندب زا یتارضم ود.اب حاوراند رک

 ۰ د وش یم هدافتسا «.تس وا ت رد هدنیامت ر لبمس هک داز اب اب نار رخ ۱

 (مج رتم)



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۵۲

 یبکید ملنک رس مان اب یسیلگنا یوجارجام كي تاقوا نیمهرد .دوب

 «یسیطانغم حج اوما تردق هب داقتعا رب هوالع هک تشاذگ نادیم هب مدق

 تروصهبءاهنآندب رد دوجوم یسیطانغم یورین ساسارب عفدو بذج

 عیرسرذگ كيرگيد راب كي دیئایب .داد رارقرظن درومار هلثسم یرتقیقد

 . ميزا دنیب ؛دوب هدمآ دوجو هب هک یمهرب و مهردو جن رفب عضو رب

 یوررب یسیطانغم ماسجا نداد رارق اب یتدم زا سپ سولساراپ

 ربارب رد هک:تشاد ار اهیرامیب نامرد رد یعس « ندب كاسندرد یاهتمسق

 تیرگ هکار یئاههبرض .دوب هارمه یئاهتیقفوم اب رتریذپ نیقلت دارفا

 رد؛یراکتسد یعون ساسا رب هدزیم كاندرد قطانم _ ریسم رد سکار

 هدشیرامیب زورب بجوم هک یسیطانغم یاهورین بویعمو دوج وم لکش

 .درک یممهارفار حاوسما نیا تیعقوسم حیحصت تابجوم «دوب

 هب هک درک ع ورش مه ار یئاهدامضو اهدامپ درب راک سولسا راسپ

 ندیلام زا سپ و دوب یسیطانغم ماسجا رتفیطل تالاح یواح وا لوق
 جاوما عون هب یگتسب نیا « كاسندرد اي حورجم طاقن یوررب اهنآ

 یرامیب دوب بسانم رگ ا هک تشاد اهنآ لخادتو یدبو وراد یسیطانغم

 دوب جاوما یراگ زاساسن زا هانگ« دشیم رتدب رگاو درک یم ادیپ افش

 . كشزپ هن

 رتهبززاب مخز ًارثکا «لیرتسا داوم نادقف تلع هب طیارش نیا رد

 «دوبهدش هداهن اهنآ یور رب هدولآ رایسب وینانچنآیاهدامپ هک یمخز زا

 نیا ندوبن هک دوب هدادناشن هب رجت هک یباج نآ زاو درک یم ادیپ دوبهب

 یدنمشوه زادرپ هیرظن هب زاین نیاربانب :تساهنآ دوجو زا رتهب اهدامپ



 ۳۹ ا

۳ ۰ 

 ۵۳ مزیت ونپیهات مسیرمسم زا

 زا یسیطانغم جاوما هک یناهج رد .دنکشب ار دوجوم تسبنب هک دوب

 رثا ناسنا دوجو قامعا رد رفتسم حور یوررب تسناوتیم اضف قامعا

 اهناسنا تشون رسو راتفر ربرودرایسب یاهتفاسم زا ناگ راتس و «دراذگب

 هژیوهب « دوبن لکشم نادنچهلتسءنیا لح « دندرک یمریثأت نیمز هرک رد
 و ثحب نودب یدیدج هدیقع ره ربارب رد هک دندوب هعءاج رد یدا رفا

 . دندوب ضحم میلست هدنیوگ تیصخش ای ندوب ون رابتعا هب لدج

 مدرم دايز لابقتسا دروم و درک اپ هب یلاجنج هک یاهزات لح هار

 یریگ هجیتن لاحره هب .دشاب رادهدنخامش یاربتسا نکمم تفرگ را رق

 رب « دوش هدیلام مخز یوررب دامض و دامپ هکنآ یاج هب هک دوب نیا

 ارد ز دوش هدیلام دوب هدرک محخز دی وڌ هک یهباشم ریشمش نامه یور

 نامرد یارب نآ یبناج ریثأت .هحلسا تردق میقتسم ندرک دودسم نمض

 یرادفرط هدیقعنیا زا سولساراپ بتکم نارادف رطمامت .دوب یفاک مز

 یبگیدملنک رس هفیظ و طبا رشنیا رد .دندرب راکهب ار نآ المعودند رک

 . دنزب ار رخآ فرح ات دوب

 دوب هدرک عارتخا یردوپ اهبرامیب و اهمعز نامرد یارب یبکید

 نیارگا .دوب هتفرگمان یبگیدهدننک گگنهامه ردوپ شدوحخ طسوتهک

 «دنتخی ریممخزیورربدوبهتفر راکهبایت وتایجاز نآ بیک رتردهک ارردوپ

 نيایبگیدهن اتخبشوحخ یلو «دروآ یم دوج و هب یدیدش یتحارانو درد

 هک دیشاپیم یدناب یوررب هکلب « دیشابیمن محخز یوررب ار ردوپ

 هیج وت .تسا هتشاد سامت كاسندرد اب مودصم هیحان اب مز اب یتدم

 ساسا رب هکلب یصانشوراد یاهرایعم ساسارب هن وراد نسیا تارثا



 مزیت وئپره ات مسی رمسم زا ۵۳

 اسهنآ نیب لداعت یرارق ربو داجیاو یسیطانغم یاسهورین یاهیگنهامه
 م زجعم و شخبافش تا رثا هوبنا هک یرگید یاههب رظن زا یکی .دوب یکتم

 تردق ؛دنک یم ریسفنام ینونک شناد رایعماب ار نامرد زرط نیا یاسآ

 رکفتو نآ یشخب رسا رد داقتعا و رامیب یاهیزادرسلایخ و روصت

 . دوب اههنیمز نیا رد

 و یئافوکش نارود یبگیدو سکارتیرگ ۱۶۶۰ یاهلاس رد

 ناتسلگنا رد یتنطلس تموکح رگیرراب هک دندنا رذگ یماردوختفرشیپ

 رگید راب تعرس هب وا و دیسر تنطلس هب مود زلراچ و دیدرگ رفتسم

 هدش سمل یاهدنبند رک عیزوتو یشخبافش یارب نارامیب سمل مسارم

 تروصنیمههب .دندیسر تنطلسهب وازا دعب هک یناسک و درک ع ورش ار

 دوب هدیسر دوخ جوا هب تنس نیا مود زمیج نارود رد و دندرک ما دقا

 كټ هک موس زمیج ندیسر تردق هب و مود زمیج دیعبتو فیقوت اب هک

 یشخبافش هنیمز رد هاشتردق ‹ دوب ساسحایب و كشح رایسب یدنله

 زمیج«ینامرد شور نیا نابلاط لباقمرد و دیدرگ مالعا هرخسمو ع ونمم
 هب تسا رتهب  تساهنامرد عون نیا رادفرط سک ره درک مالعا موس

 دیعبتتلاح هب روشک نیا رد نامز نآ رد هک مود زمیج هب و دورب هسنارف

 . دیامن هعجا رم « درک یم یگ دنز

 هدع عقاو رد یلو تفگ یم ءازهتسا یارب ار هلمج نیا وا دیاش

 جفر٤ ع ولخم ناطلسزا افش بسک یارب نادنمدرد و ناروجنر زا یدابز

 جاتزمیج دنچ ره هک دندش هج وتم یتدم زا سپو دندرک لمحت ار رفس

 تسد زا ار دوخ یئوداج تردق زونه یل و هداد تسد زا ار تخت و



 ۵۵ مزیت ونپيه ات مسیرمسم زا

 ! تسا هدش مه رتدایز هتشذگ هب تبسن وا سمل تردق یتحو هدادن

 «دوب لوغشم نارامیب یشخبافش هب رمع نایاب ات مود زمیج اهنت هن یزاب

 نیا «دندوب ناتسلگنا تختو جات یعدسم هک مه وا هون و دن زرف هکلب

 یلو « دندربیم راکهب اد نآ ناوارف تاریثأت اب و هدرک ظفح ار مسارم

 روناه هلسلس ناهاشداب رباس مه موس مایلیو زا دعب ناتسلگنا دوخ رد

 ردینامرد شود نیا رمع بیترتنیدبو دنتشگنرب ینامرد تنس نیا هب

 . دیسر نایاپ هب ناتسلگنا

 تیرگ یاهراک شور وینامرد راثآ زا لوسک ام تربور كش نودب

 یروگت نداد لکشرد یئانشآ نیا دیاشو دوب علطم یبکیدو سکار

 وا هب رود هلصاسف زا ریثأت و یناهج ای یناهیک حور دوجو هنیمز رد ول

 هک یرتشیب یکیزیفو یملع دید تلع هب لوسک اسم . دشاب هدرک كمك

 دوجو هراب رد سکارتبرگ رگید یاعدا اب تسناوتیمن ًاملسم ء تشاد

 قفاوم دارفا ناجو مسج یوررب اهنآ یراذگ ریثأست و ثیبحخ حاورا

 یئاههبرض كمك هب دیلپ حاورا ندرک جراح رد ار وا شور ای و دشاب

 یبگید یعارتخا ردوپ هب مه یداقتعا لوسک ام .دریذپب دزیمندب هب هک

 روطنامه . تشادن یسیطاننم جاوما هدننک گگنهامه تیصاحخ دوجو و

 نا رگ وداجو ناکشزپزا یدابز دادعت نامز ندارد «دینک یم هظحالم هک

 یسک یارب نادیم و دندوب هدرک هداسمآ ار دسیاقعو اهیروثت زا یهوبنا
 . دنک هدافتسا یبسانم وحن هب اهنآ هعومجم زا دناوتب هک دوب هدامآ

 دي دج تیصخش كياپ ورا یباطس ون ورق بسانم هنیمزنیاردو نامز نیارد
 . دش نادیمد زاو



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۵۶

 ندب زا دیلی 1 ورا درط و ندنار نو ریب

 مان هب یناملآ مانمگ شیشک كي یدالیم ۱۶۷۰ یاهلاس دودح رد
 سح شندب رد یدیدش یاهدرد هک تشاذگ نادبم هبای رنساگ ناهوب

 نیتال نابز هب هک رتساگ دشیمن رتهب اود و میکح اب هک درک یم

 ندشدیماانزا سپ «درک یم تبحص نابز نیااب رتشیب و تشاد لماک طلست

 درد هرابرد همیدق بتک رد هعلاطم هب میمصت « اهیشابمیکح تمکح زا

 نیا رد .دش هجاوم یدحاو هدیقع اب اهنآ زا یدایز هدع رد و تفرگ

 داجیا و ندب هب دیلپ حاورادورویگنوگچ هرابرد لصفهروطهب اهباتک

 ح وضوهب اههلاسر نیا زا یکیرد.دندوبهدرک ثحب اهنآ طسوت یرامیب

 نذب زا هثیبخ حاورا ندرک جراح یژول ونکتاهیزورما لوقهباي شور

 دقتعم رنساک !دوب هدشهداد ح رش «دشیم دردنتفر نیب زاهب رجنمهک

 قباطم و هدش دراو مه وا ندب هب رورش حاورا نیمه زا یکی هک دش

 ۱ دش تک اس مه درد و درک مادقا هب ع ورش ؛ دوب هدش هداد هک یحرش

 رد هک یسنادنمدرد میظع هورگ هب «ریختین یور زا تفرگ میمصت وا

 رایسب ینامرد جیاتن اب وا تاسمادسقا و دنک كمك دنتشاد د وجو هعماج

 هدیقعنیا وا رد یشخبافش تردق نیا یتدم زا سپ .دوب هارمه یئالاب

 نیا رد وا هک هدوب روطنیا تشونرسو ریدقت دیاش هک دروآ دوجو هب ار
 دامتعاو هج وت بلجرد رنساک یاهیگ ژیوزا یح رب .دریگب زارق ریسم

 اهنآ نايم رد هک دندوب رثؤم ینامرد جیاتن شیازفا هجیتن رد و نارامیب

 ملکتهرخالاسب و سفن هب دامتعا «ینابرهم «یناحور سابل «یدج هفایق



 ۵۷ مزیت ونپیه ات مسی رمسم زا

 كرت ار نآ مه ماوعاب تبحص رد یتحوا هچ.دوب رترثژم نيتال نابز هب

 .تشاذگ یمیاجهب یدایزیحور تا ریثأت لما وعنیاهعومجم.د رک یمن

 دوب یاهزادنا هب اهنآ یئا ریگ و رنساگ یناسمرد تاسلج تهباو تمظع

 صوصعهب دن دشیمراچد كيرتسيه تاجنشتو شزررلهبنا رامیبرثک | هک

 دیلاکهک دادیم نامرف رورش حاوراهبیاهنارمآ نحلاب وا هک یتاظحل رد

 .دننک اهر ار هراچیب رامیب

 سک ار تیرگ« رتشیب تردق بسک جیردتهب هک نامز نامه رد

 مه رنساگ هدرکیم توعد یاهیرامیب زا یرتشیبع اونا نامرد هب ار

 و هدشادیپ سنجدب حاورا تلاحد رثا رب اهیرامیب مامت درک یم لایع

 هجوتمیدوزهب یلو؛تسا هاوخدب حاورانیاجارخا« نامردیساسا هار

 رد تسرد . دنوشیمن عقاو دیفم دراوم مامت رد وا یاهراکهک دش

 اهوید و نیطایشهتسناوت هک درک یم ساسحا بوح رد, نیا هک یتاظحل
 هدرک بلج اراهنآ یراکمه لفاال اب و دهد رارق دوخ طلست تحت ار

 ؛دن وش یم میسفت ع ونود هب اهیرامیبهک دیس ر مهیریگ هجیتن نیاهب «تسا

 بوحرتک د و اود لیبق زا یعیبط تاناکما اب هک یعیبط یاهب رامیبیکی

 یاهیرامیبمودو(درک یمیفرعم كشزپهبواار نارامیبع ون نیاو) دن وش یم
 دنتشاد تلاخد نیطایشو ناوید اهنآ داجیا رد هسک دسندوب یعیبط ریغ

 . دوب صخشم مه اهنآ نامرد هار و

 - هقبط نیا زا كيمادک رد یرامیب دروم ره دوش مولعم هکنیا یارب
 تسد نئمطم الماک یل و هداس ناحتما كی هب رنساگ هدریگ یم رارق اهیدنب

 رامیبو درک یم ج را رامیپ ندب زا ار رورشح ور هکنیا زا سپ «دزیم



 مزیت ونپیه یاهبتفگش ۵۸

 دراو دادیم روتسد حور نآ هب رگیدراب هسلج نامه رد «دشیم بوحخ

 دشیمرهاظ یلبق مئالع رگید راب طیارش نیا رداعبط و دوش رامیب ندب
 یطیارش رد .درک یم جراح ار حور ینالوط ای یمئاد تروص هپ دعب

 دروم كب دشیم مولعم ‹ تشادن تفرشیپ تروص نیا هب نابیرج هک

 واات داتسرفیم یشابمیکح شیپ ار رامیبو تسا راکرد یعیبط یرامیب

 .دنک نامرد یضتقم وحن هب ار

 نامذ ینامرد یاه رنه و اهشناد هدیکچ ؛رمسم

 لوصازا یخ رب رد هک دش نادیم وراونامز نیاردیرگید كشزب

 وا مان . درک یم رکف رنساگ فلاخم دراوم زا یضعب رد و قفاوم

 ةرابرد یعیسو رایسب تاقیقحت دیدرت نودب هک دوب رمسم نوتنآ سنارف

 جاوماهب ط وب رم لئاسم هرابرد دعب هب سولساراپ دهع زا هک یناسک همه

 و تشاد ؛دندوب هدرک زاربا یتابرظن اهنآ ینامرد تارثا و یسیطانغم
 یارتکد هلاسر « نیو هاگشناد رد یکشزپ یارتک دهرودندنارذک زا سپ

 وا هکاجنآ زا.دوب هدیناسر بیوصت هب اههنیمز نیمه رد مه ار دوخ

 رتشیب رمسم . تشاد ارگ ملع ینهذ نیا ربانب « فوسلیف هن و دوب رتکد

 ريغ یاهیرامیب ار اهنآ رتساک ردپ هک تشاد یئاهیرامیب نامرد هب هقالع

 هعیبطل اءاروام یاهورین و اوق زا هاگچیه وا دوخ یلو دیمانیم یعیبط

 نیا . درک یم هدافتسا یدام لیاسو زا و درکن هدافتسا نامرد یارب

 هشیراب یمسج یاهیرامیبای یناور یاهیرامیب مان هب ام رصع رد اهیرامیپ

 یاه راک هب ع ورش ۵ لاسرد رمسم هک ینامز .دنوشیم هدیمانیناور



 ۵۹ مزیت ونپیه ات مسیرمسم زا

 نیا رد اردوخ رصع تاسعالطا هعومجم زا یسخن رس «درک یکشزپ

 تایفشک زا ایند یوسنآ زا یئاهربخ نامز نیا رد . تشاد اههنیمز

 عارتخا و یضفنم و تبثم هتیسیرتکلا فشک هنیمز رد نیلکنا رف نیماينب
 اما.دوب هتفرگ رارق نآ ریثأت تحت ًادیدش و هدرک بسک یئانشور پمال

 یگ دنز فیلکت هک تشاذگ یمن مه شزادرپلایخو لاعف نهذ رد هاگچیه

 . دنک صخشمنیلکنا رف نیماينب نیمه نامز رذگ رد ار وا یلمع و یملع

 ءرمسم هقالع دروم یسیطانغم حاوما دنن اممه یفنم و تبثم یاهراب نیا

 تشاد دوجو مکارتم تروصهباهربا درد و اهنامسآ رد دايز را دقمهب

 تامدح هئارا قیرط زا رمسم یکشزپ یک دنز لوا یاعهلاس

 نیا رد یتح و تشذگ یشوح و یبوخ هب نیو رد یسیطانغم ینامرد
 ینامردتاعالطا و دش انشآ رتساک اب یقافتا تاقالم كب یط نامز

 نامردنیبیتاهباشت دوج وهب و دندرک هلدابم رگیدکی اب هنامیمص ار دوخ

 جیردتهب .دندرب یپ ندبزا راکنایزحاورا جارخا و یناویحسیطانغم اب

 دوجو هب نیو یکشزپ هعماج رد ار یئاهثحب رمسم ترهش و تیقفوم

 ار وا تدش هب و دنتخادرپ تفلاخم هب وا اب ناکشزپ زا یرایسب «دروآ

 یاهینت ریشو اهیشوخدش روبجم واطبا رش نیا رد .دندادرا رق هلمح دروم

 دازآ و رتگرزب طیحم هب و هتشاذگ رس تشپ ار شهاگداز رد یگ دنز

 تاب رظنو د زاد رپب یکینیلک سیسأت هب اجنآ رد و دورب هسنا رف رت سیدنا

 تارابع وتالمج زا یرایسب . دنک نایب لصا ۲۷ بلاق رد ار دوخ

 گنگ تاراشا زارب و دوب هدش هضرع مهبم و زیمآ رارسا تر وص هب وا

 :دوب نیا وا تایرظن هدیکچ . روب نیدامن و



a ۰۰ 

 مزیت ونپیه یاهیتفکش ۶90

 یباهشنک اواب هک تسا رارقرب نایرجیعون ینامسآ یاهدبلاک نیب»
 نابرجنیازا یئزج هدنز ریغو هدنز تادوج وم مامترد .دوشیم هارمه

 تانئاکیانهپ مامت رد هد رتسک و فیطل نابرج نیا «دراد دوج و یناهج

 دنج ره .دشاب یلاحخ نآ زاهک تسننناهج زا یاهطقنچیه و دراد دوجو

 هب اما « هدشن صخشم زونه فیطل رایسب تیهام نیا قیفد تاصخشم

 نایرجنیا ریس و رذگ .دنک یمتیعبتیعیبط ویکیزیف نیناوق زا. ینشور
 یک دیچیپ ار یگ داس ‹تساها رمه یباهشنک او اب تادوج وم و ماسجا رد

 .د وش یم طبترم تادوجوم نیا تیهام هب اهشنک او نیا
 اهنآ شنکاو و یناهیک تا ریثأت نیا هب ماسجا صاوخ زا یرایسب

 تادوج وم ندب یور رب یئاضفحا ومازا یریذپ ریثأت .دنک یم ادیپ یگتسب

 . دریگ یم تروصیبصعیاههتشرهارزا جا ومایجیردند و رو قیرط زا هدنز

 یئاهتهابش اضفزا حاوما نیا تفایرد ابطابترا رد یناسنا دبلاک نیا ربانب

 بعق كی یناویح سیطانغم نیا رد نیاربانب .دنک یم ادیپ ابرنهآ اب

 هب یدورو جاوما نازيم و تدش نا وتیم هک دراد دوج و یراکتسد لباق

 هدش ادیپ اجنیا زا یناویح سیطانغم حالطصا درک دایز و مکار نآ

 . تسا

 زا یدامرریغ هطقن ور یستح یتیک زا هطقن ود نیب طابترا ناکما

 توافتم تسا نکمم اهتیساسح دنچ ره «دراد دوجو جاوما نیا قیرط

 ار اهنآ ریسم اب و درک تبوقت یلیاسو اب ناوتیم ار جاوما نیا .دشاب

 دنرذگبماسجا رادج و ناسناندب زا یگ داس هبدننا وتیماهنآ و داد رییغت
 فالعترب دنهدب تسد را ار دوت یزرنا زا یدایز را دقم هک آ نودی



 ۶۹ م ریت وئپیه ات مسیرمسم زا

 .دنرادن یدامرازباو هلیسو هبیزاینلاقتنا یارب جاومانیا.بآ جاوما

 و هدش سکعنم هنیآ اب «ینارون جاوما دننام مه حاوما نیا

 تیلباق یسیطانغم جاوما .دوزفا اهنآ تردق رب قیرط نیا زا ناوتیم

 یاهورین دناوت یم طیارش زا یحرب .دنراد ار لاقتنا و زک رمت ؛عمجت

 جاوما رد تلاح نیا رگا و دربب نیب زا اب و دنک فیعض ار یسیطانغم

 .ددرگ یم یرامیب شيادیپ هب رجنم «دریگ تروص یناویح سیطانغم
 نامتخاس ظاحل زا دنچ ره یعیبط سیطانغم و ینا ویح سیطانغم

 هتشاد ریثأت رگیدکی رب دنا وتیم یسل و «دنتوافتم رگیدکب اب تیهام و

 رهاظ ناجیب و رادناج ماسجا رب ار دوخ راثآ یعیبط سیطانغم .دنشاب

 هيل وا تاریثأت «دشاب ح رطم یرامیب هلئسم هک یطبارش رد یلو دنک یم

 .ددرگ یم طوبرم یناویح سیطانخم هب ًاتدمع لباقتم و
 ندب هب یبصع یاههتشر قیرط زا یسیطانغم جاوما هکاجنآ زا

 -یم نامرد ار یبصع یاهبرامیب لوا هجرد رد نیاربانب ؛دنوشیم دراو

 بذج قیرط زاهک دنراد دوجو یسیطانغم جاوما مه اهوراد رد .دننک

 عون نیانیاربانب .دنسریم باصعا هاگتسد هب ماجنا رس «ندب طسوت
 . دنشخبیم افش هیل وا لحارم رد ار یبصعریغ یاهیرامیب رتشیب اهوراد

 شرتسگ اب داجبا زا یاهتخانشان یاهمسیناکم قبرط زا یسیطانغم جاوما

 رد هک تسا تعیبط سومان زا یئزج نیا و دنک یم یریگ ولج اهیرامیب

 هدع .دنک ادیپ ما ود یدایز تدم دنا وتیمن یلداعت مدع هن و5 جیهنآیط

 دن راد یمرب ماگ یدوبهب فرط هب دوحخ یعیبط ریس رد اهیرامیب زا یدایز

 هب تیاهن رد و دیازفایم ناسرد تعرس داسیدزا هب سیطانغم درب راک و
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 4 .دماجنایم لماک یتمالس

 رظن هب ولهپود و لمجم رمسم یقطنم یاهسایق رهاظ رد دنچوه

 هنوسگ ربمایپ و هنایوسکشیپ یتایوتحم رگید تروص هب یلو ؛دنسریم

 و سکیا وترپ وبدار ینیب شیپ یزیگنا رب باجعا تروص هب هک دن راد

 نایب مامت ح وضو اب دوب نکمم ريغ مه نآ روصت نامز نآ رد هک رادار

 هزجعم تاسملک نیا هب تسناوتیم «دوب هدنز الاح وا رگا و تسا هدش

 دوب هتخاس یکینیلک سیراپ رد رمسم یملع ظاحل زا .دلاببدوخ یاسآ

 یسندید ًاعقا و نآ یسنامردنا ور تاناکما نیرتعیدب عمجت ظاحل زا هک

 یاضفردو هدش نیئزت للجم یاههدرپاب نامدد لحم ثک رزب نلاس .دوب

 یگنر یاههدرپ نایم زا باتفآ یگنر رون هتشر دنچ اهنت كيرات همین

 هک دوب هدش هیبعت تگ اب مان هب یاهل ول نلاس طسو رد .دیباتیم نآ رب

 تگ ابلخادرد.دنتسشنیم یئاهتکمین یور رب نآ فارطا رد رفن ۰

 هداد رارق هدش یسیطانغم بآ یوتحم یاهیرطب زا یمظنم یاهفیدر

 . رثک ادح ات دوب هدیدرگ رپ هشيش ردوپ اباهنآ ینایم یاهاضف هک دوب هدش

 .دشاب دوج وم (رمسم لوق هب) یسیطانغم تردق

 هدیشک ناراسمیب فیدر ات تگاب نیا زا یئوشات ینهآ یاههلیم

 لصتم تفرگ یم رارق نارامیب رس تشپ رد هک یئاههلیم هب و دوب هدش

 دیس ریم نلاس لحخاد هب اههدرپتشپ زا یمارآ یقیسوم یاون .دشیم

 هنوگ دبعم و یناحور یاضف نیا رد نارامیب اهتعاس هک یظبارش رد و
 لالجرپ و هنا رقوم دور و «دندوبهدنا رذگ زیمآ را رسا و مهبم یراظتنا رد

 یناوغرا یمشیربا یادر و هدیشوپ یئابیز یاهسابل هک یلاح رد رمسم



 ۶۳ 6م زین ويه 1 مسی رمسم زا

 ار اهناجیه شنا راکمه و نادرگ اش زا رفندنج اب .تشاد شودەب یگنر

 رب ار نینهآ زرگ اهفقسا دننام شناراکمهو رمسم .دیناسریم جوا هب

 اهنآ .دندرک یمن رود ادنآ یاهقیقد و هدرک لمح دود شود یور

 اهنآ ندب دنمدرد طاقن «هاگن زک رمت اب دارفا ندرک یسیطانغم رب هوالع

 اسهنآ رد یمیظع یسیطانغم یژرنا هک نینهآ یاهزرگ نیا كون اب مه ار

 نآ هب یهاتوک یاههبرسض اب اب و دندرک یم سما «دوب هدش زک رمتم

 . دندزیم

 یم یاج رب ناجیه و باهتلا زا ینافوط هائوک یاههب رض نیا

 نامز نآ رد هک -یکیرتکلا یوق نایرج كي هب لاصتا دننام و تشاذگ

 نامز زا سپ هک درک یم راجيا ندب مامت ردیتاجنشتدوبآ سرتسد رد

 تاملاکم. دشیم ادیپ دارفا زایدایز هدعرد تاک رع وننیا یهاتوک

 و یسیطانغم هزوح كي دوجو دروم رد رمسم تانیقلت تقیقح رد اب

 ع وسن نیا شیادیپ مسهم للع زا یکی نارامیب نیب رد یوق یکیرتکلا
 هرابرد رفت اب شیدنا هداس و ریدپ نیقلت دارفا نیا .دوب تاک رح

 -یم تینبع و تیعقا و هماج اهنآ هب درک یم نایب رمسم هک یتاعوضوم

 .دندرک یم سح المع ار راظتنا دروم یاه-اسحا و دندیناش وپ

 هر هاگ و دن داتفا یم هب رک هب و هدرک ضغب ناجیه طرف زا یخ رب

 وا فرط هبار دو هناقاتشم اب و دن دشیم راچد یرا وهنآ وید یاههدنخ

 ناشندب كاندرد طاقن سما و یسیطانغم یاهساپ زا ات دندرک یم كيدزن

 ا زا تسد اب تمیالم هب رمسم هک یتاک رح ۲ دن ریکب ه رهب وا طس وت

 ای الامتحا هکنآ نودب «دادیم ماجنا نارامیب نامشچ لباقم رد نیئاپ هب
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 نتسب هب قیوشت ار نارامیب یسعون هب ؛دنادب ار اهنآ مسیناکم ًامتح

 ساسحا و دمآ یم دوجوهب هک یشنت رپ یاضف رد و درک یم ناشنامشج

 یاهئداح راظتنا وهدش عمج مه رودیاهدعهک تسا نیا اهناسا یعیبط

 هک یتافافتاهراب رد البقودناهتفرگ رارق هنحص تهبا ریثأت تحت دنراد ار

 دتفیب قافتا تسیابیم هک هچنآ هبو هتفرگ رارق نیقلت دروم دتفایم

 هب مکحم تانایب اب رمسم «دنتشاد هزیگنا نامردیارب اب ودنتشاد قایتشا

 هرون؛روک د عضو .دادیم رارق ثحب دروم ار تانایرج یماع تروص

 یلاح یارب هک دوب یزیچ نآ زا رتشیب رایسب مزال طیارش ... ویقیسوم

 ۱ .دوب زاین دروم یرشب یاههورگ ندرک یلاح هب

 تاو «دیسر یم شوگ هب شیپ اهتعاس زا هک یمارآ یقیسوم

 باسح تروص هب نارامیب رد نارحب شیادیپرمسم لوقەب اب یناجیه

 ای اهمساپسا هک یلاح رد ناراسمیب و دیدرگ یم رتدنت یقافتا اب هدش

 طرف زا هدوسب هدمآ دوجو هب اهنآ تالضع مامت رد یدنت تاضابقنا

 ٹک رزب یاهنلاسرد امدهع رد دعب لاس تسیود.دن دیشک یم خیج قایتشا

 متسیب نرق هدرک لیصحت نارتخد ار تاکرح نیا نيع ككرویوین و ندنل

 یبصع شنک او دنهدب ناشن ات دنیامنیمهئارا زاج یقیسوم لباقمرد مه

 نامز «دنوش كيرحت یصخشتاناکما و لیاسو اب هک یطیارش رد اهناسنا

 ندسمتم نيتم یسیلگنا اب یودب یاشیرفآ ددجت و شحوت«ناکم و

 ۸ یمن

 لثم و هدش هناتسود رایسب رگبدکب اب دارفا راتفر طبا رش ندا رد

 هتفرگ لغب رد ار رگیدکی دنشاب هدیدن ار رگیدمه اهتدم هک تسود ود



 ۶۵ مزیت ونپیه ات مسیرمسم زا

 یئوسرتنز هکنآ دننام یهاکناج رایسب تشحو اب یهاگ .دندیسوبیم و

 دوخ یتسدلغب درفهفایق هب «دشابهدشهجا وم یحبش اب یکیرات زیلهد رد

 دندرک یم روصتدوخ ینهذتامهوت نام رهقار وا ایوگ ودن دشیم هریخ

 . دنتسی رگنیم وا هب مسجم ینمیرها مشچ هبای و

 و مارآ و هدرکن یرییغت هنوگچیه دارفا زا یخرب نایم نیا رد
 لیکشت ادیش و هتفشآ دارفاارراضح تبرثک ا و دن دنامیم یقاب كرحتیب

 دشیم ادیپ ناشما دنا رد هک یدیدش تاجنشت یعرب یارب .دندادیم

 و هظحل نآ رد اهنآ دوخ یلو تشاد هدنهد هجنکش تدش هب یئامیس

 لوط تعاس ۳ ات اهنارحب نیا دارفا زا یخ رب رد .دنتشادن یتیاکش دعب

 دیدرگ یم رهاظ ندرگو رس رد یئاهشرپ اهنآ زا یخرب رد . دیشک یم

 تمسف ای و الاب هب اهنآ نامشچ .دنتشاد ندرک هجرو هجرو هب لیامت اب و
 مکش رادج و ناتسپ یحطس تالضع رد اب و دیخرجیم یرگید یاه

 .دشیم رهاظ یدنت تاک رح و تاضابقنا

 نیرتکچ وک لباقم رد یدایز رایسبتیساسح اهنآ طیارش نیا رد

 هب تبسن و دندادیم نان وا یاهتسژ و ادص گگنهآ ؛رمسم تاکرح

 رهربارب رد دنک تبحص اهن اب یسک هکنآ دننام مه یفیسوم تگنهآ

 هک یئاهنآ دروم رد زج هب .دندادیم هئارا یبسانم شنتک او یمب ورز

 مالک ویقیسوم یاون «دندوبهتفرورف سپالوک اب قیمع باوخ تلاح رد

 طبا رش نیا رد .دوب هدنهد جنشت و هدننک كبرحت تدش هب ود ره رمسم

 رد هک یدارفا دننام دنتشاد روضح سلجم رد هک یناسک زا یاهدع

 ناوسنع هب یتح اقیرفآ یاهلیبق یاهنیئآ اي شیوارد یاهقرف مسارم



 مزیت ونپيه یاهینفکش ۶۶

 هدنرأدنا وسنع هب سلجم هدننا د رگ هب« دنشاب هدرک تک رش یچاشامت

 .دندروآ یم نامیا هتخانشانیاهت ر دق

 هرود هک دننک یم ادیپ افش الماک ینارامیب اهنت هک دوب دقتعم رمسم

 رد كبس یاهنارحب .دنراذگب رس تشپ اد نارحب ینافوط و تخس

 یرتدیدش رارسب تالمحراچدهک یناسک یل و دنتفابیم همئاخ سلجم نیا

 قاتا هب رمسم نایفارطا طس وتدندیب وک یمرا وید و رد هب ار دوخ و هدش

 ینامرد تامادقا زا یسعرب اب طبا رش ندا رد و دن دشیم هدرب رواجم

 یاهساب ماجنا اهنآ نامشج هب ینالوط ندرک هاگن دننام یدارفنا

 و اهتسد هپ یهاتوک یاههبرض ندز اب و هناش و تسد نو رشف.یسیطانغم

 اھش «لامعانیا هجن .دندروآ یم شوه هبار اهنآ جیردت هب «اههناش و

 نیا رد هک دوب ینادامیب زا یدایز هدع رد یروف و كگ رزب یاهنامرد و

 دادعت ات درک راداو ار رمسم«نا رامیب داددزا .دكند وب هدش عمج تاسلج

 هک نادنمدرد هوسبنا ندش ریزا رس اب و دناسرب ددع ۴ هب ار اهتگ اب

 نادم كی ردرمسم : دوبن اهنآ روضح یوگکباوج اهنااس هطوحم

 CT نآ د رگ دنمتسمدا رفا رتشیب ات درک یسیطانغم ار یمیظع طولب رهش

 هدیشک اهنآ نیب رد و اهنآ هب تعرد زا هک ییاهبانط قبرط زا و دنوش

 .دنباب تسد ناسآ و ناگیار یعمجهتسد نامرد كب هب دوب هدش

 تسنادیم ار ثک رزب تقیفح نا رمسم هکنیا هراب رد تواضق

 زا یناشکهک و هعومجم وا تقیقح رد یلو تسا لکشم تسنادیمن ای

 یاهتردق نا-بحاص و نا رک وداج خیرات لوط مامت رد هک یتاناکما هیلک

 هدافتسا دروم«دندرک یم هدافتسا اهنآ زایمدآ ریمض رنک یارب ینطاب



 »۷ مزیت ونپیه ات مسیرمسم زا

 قفوم یعمجهتسد مزیتونپیه اب یهورگیرگنوسفا رد ات دوب هداد رارق

 یاهلگنج رد اهبش لد رداهلبط موت - موتروآ دای وا یقیسوم . دوش

 . دندوب هیبش وا یاسهراک اب ناینب رد هک دوب یمسارم نابرج رد اقیرفآ

 یاههرا ونشج زا نیدامن یراگ داینارامیب ندبیاهشرپ و یجنشت تاک رح

 یادر.دمآ یمباسعهباپ ورا ردوا رص اعم و لبقیاههدسزیمآ ن ونجیاهصقر

 تبیهرپ هفایق هرطاخ ؛درک یم لمح شود رب هک یزرسگ و یناوغرا
 « ندب سمل و اههبرض و دومنیم مسجم ار یطسو نورف نارگ وداج

 هپ ار هناهاش سما و رنساک .سک ارتبرگ یاسآ هزجعم یاهراک هرطاحخ

 رتناشخرد اهنآ همه زا وا یاهراکدوج و نیا اب یلو .... دروآ یم داب

 مدرم هماع رد اهنن هن وا ینامرد قیمع و یروف جیاتن .دوب رترثوم و
 مان یکشزپ هلمجنآ زا .تشاذگ یم رثا مه ناکشزپ زا یعرب رد هکلب

 وا نارامیب ءزج مه یتنطلس نادناحخ زا یاهدع هک نواسد مان هب روآ

 . دید رک وا یاهراک هتفیش دندوب

 سیطانغمهب داقتعا ساسا رب نامرد نونف هب رمسم بتکم رد نولسد

 نیا یاهیروثت یرتنشورتروص هب وا دوخ یلو «دیدرگ انشآ یناویح

 نایب اب ار داتسا هدیچیپو لمجمتانایب زا یحرب و درک میظنت ار بتکم
 لاکشا عفاو رداهب رامیت مامت هک تشادمالعا نولسد .تشون یرتنشور

 دوجو نآ یارب یساسانامرد كياهنت و تسا یلصا یرامیب كي ع ونتم

 هدیرفآ ملاس«ناسنا هک درک را رکتوا.تسا ینامردسیط انغمنامه هک دراد

 یتمالس رد تافارحنا ات دراد یعس نوگ ان وگ یاهتروصهب ناهج و هدش

 یاهورینراثآ رگنایامن وا یاهراک رد اهنارحب دهاوشو دنک حیحصت ار



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۶۸

 .تسا یعیبط و یکیزیف

 فلت ار دوخ تقو یکشزپیاههدکشناد و ناکشزپنولسد رظن هب

 هک یلاح رد دنبازفیب اهوراد و اهبرامیب تسرهف رب زور ره ات دننک یم

 سیراپ یکشزپ هدکشناد .تسا هدش فشک یساسا و یلصا یاهوراد

 ههبج اهنآ لباعم رد و هدرکنل وبق اراهف رح نیا هسنا رف ناکشزپ هعماج و

 .دنتفرگ

 سیطانغم ایهک درک را-طعاوا هب هسنا رفناکشزب هبداحتا هک ینامز

 ماجنا زا و درنط هسنارف یکشزپ هعماج زا اب و دراذگب رانکار ینامرد

 زا هک شنارامیب زا یعرب قیوشت هب وا دوش مورحم یکشزپ تامدحخ

 وا زا و داتسرف هاش صخش یارب یلادضرع « دندوب هسنا رف ناب رابرد

 یسرربدد وه ار هلئسم یوسنارف نادنمشناد زا یتأیه هک درک تسا وخرد

 . دنبامن رداص یللدم و یسعطق یار نآ هلرب ای هیلع رب و هداد رارق

 نیا هب یگ دیسر زوما یسنأایه ۱۷۸۴ لاس رد «دیدرت یتدم زا سپ

 ثگ رزب ع رتخم و دنمشناد نیلکنارف نیماينب تسایر تحت هک دش هلئسم

 تمدح هسنارف رد شروشک ریفس ناونع هب نامز نآ رد هک یئاکبرمآ

 یخ رب ونژیسک ۱ فشاک و فورعم نادیمیش هیزا ووال تک رشابو «درک یم

 .درک زاغآ ار روح راکنامز ناروآ مان زا رگید

 كينيلك زا دوب هتفر تربفاس« هب هک رمسم بایغ رد تأیه نیا

 و ففدو مشچ هب ار هلصاح زین ا تریح تا رثا ودند رکدید زاب ن واسد

 . هسلج كي هک دندرک شهاوحخ نولسد زا یلو دنتفرگ رارق نآ ریثأت تحت

 نیا هنافسأتم نولسد . دهدب لیکشت اهنآ یارب رتیصوصخ تروص هب



 ۶۹ مزیت ونپیه ات مسیرمسم زا

 .درک لوبق ار توعد

 تعخرد كي.دوب نیلکنارف نیماينب تماقا لحمهک یغاب رد نولسد

 هلاس۱۲ یرسپ هکار دوخ نارامیب زا یکی و درک یسیطانغمار ولآ درز

 تأیههب هک دوبنیا وا دصق و دروآ هطوحم نیا هب هتسب نامشچ اب «دوب
 .دهدبناشن ار هدشنیسیطانغم وهدشیسیطانغم تخرد توافت یگ دیسر

 -درزتعردسمل عقوم رد رامیب نیا هک دهد ناشن تسا وخیم نولسد

 نیا ناتعرد هیقب هک یلاح رد دوشیم نارحب راجد هراشا دروم یولآ

 سمل اب رامیب دو «دوب نیا زا ریغ هجیتن یلو .دنرادن ار تیصاخ

 و ثحب نودب نایرج نیا . دشیم نارصب و هلمح راچد اهتخرد همه

 سیطانغم یاج هب تانایرج نیا رد هکدوب ع وضوم نیا رگنایامن ریسفت
 .دراد تلاخد ضحم روصت و مهوت اهنت «یناویح

 زا وج تأیه نیا هرعالاب « رتشیب یاهثحب و تادهاشم زا سپ

 نیا «هلثسم اب یملعریغ یدروخرب رد .دومن ءاضما ار مسیرمسم نفد

 هک اهنآ .درک لمع هنادرخبان و هنالداعان یتروص هب نادنمشناد زا هورگ

 هن ار یکشزیناور و یسانشناور و دندوب هباپ مولع نادنمشناد رتشیپ

 هک دوب هدرک یاهظحالم لباق تفرشیپ مولع نیا الوصا هن و دنتسنادیم

 راشفشرتسگ و یناور یاهبرامیبنیاهب .دشاب اههدیدپ نیا ریسفت هب رداق

 دوب هسنا رف هعماج رد یرتسه نا وارف ع ويش نآ رگنابامن هک یحور

 رب ار دوخ هجوت مامت هک نادنمشیدنا نبا . دنتشادن یهجوت الصا

 یاهنا رحب هبهن «دندوبهدرک زک رمتم یمیش و كيزيف یاههاگشیامزآ
 لکش هسنا رف هعماج لک رد هک یئاهنا رحب هب هن و دندرک هج وت یرمسم



Yoمزیت ونییه یاهیتفگش  

 بالقنا تروص هب اهیتلادعیب واهراشف نیا راثآ هک ینامز ات«تفرگ یم

 .داد ناشن ار دوخ هسنارف ریبک

 اب رقت«تفر اکیرمآ هب بالقنا زا لبق هک نیلکنارف نیماینب زج هب

 ناونع هب اهنآ همه . دنتشاد یرابتبکن تبقاع هورگ نیا یاضعا مامت

 یکشزپ«دنام هدنزهو رگ زاهک یسک اهنت و دندشمادعا و ریگتسد عجترم

 جنر رستمک مادعا هب ناموکحمهوبنا هکنآ یارب هک دوب نیتویگ مان هب

 عرتخم مانهبو درک یمادج ندب زا اررستعرسهب هک ار یهاگتسد«دنشکب

 كي نا وسنع هب یتدمزا سپهک وا .درک یحارط دشیم هدیمان نیتویگ نآ

 هاگتسد ریز مه واد وخ«هجنکش یستدم زا سر و ریگتسد عجن رم درف

 رتهداس نیتویگ هک درک یم هدهاشم « تفرگ رارق دوخ تسد تعخاس

 .... دربیم نیب زا تعرس هب ار اهبتحاران تگ اب زا

 رثکادحای و شیامزآ هلول و ع رفدنچاهنآ رازبا هک ینادنمشناد

 یکیرتکلا اییسیطانغمنایرج هنوگ ره دوج و ؛دوب هداس رتمورتکلا دنچ

 دوج ویا ربیدهاش هن وگچیه»:هک دنتشونحد رصودندش رکنماضفرد ار

 ادیپدا رامیب ردهک ین اجیه راثآ هکلبدرادند وج واضفرد ی رماننایرجیعون

 را رکتهبرشب لیامت ویکیناکمدیلقت «نهذ كيرحت «سامت دول وم :دوشیم
 سامت.... دنک یم كبرحت ار وا ساوح یعون هب هک تسا یئاهک رحم

 تساههدیدپنیا شیادیپ ثعاباهنآ ماهواو راکفاتی وقت ورگیدکیاب دارفا

 دناوتیم اهشیامزآ نیا ماجنا ....دنشاب كان رطخ هسفنلاب دننا وتیم هک

 «! دشاب كان رطح هدنیآ یاهاسن یارب یتح

 یتمسق رد « دندوسبن دقتعم دایز مه دوخ یاهفرح هب هک اهنآ



 هداد رود زا هکار ییاهساپ ریثأت «دندرک رداص هک یاهیمالعا زا رگید

 یشان درس داب شزو تلع هب «تشاذگ یه رثا نارامیب یور رب و دشیم
 مرگ تلع هب ار ندب سمل تارا و هدننک یسیطانغم یاهساپ تک رح زا

 -یم هدنع هب ار یناتسبد كدوک ره هک دندرک مالعا ندب یعضوم ندرک
 هدروآ یور یکبزیف تاهیجوت و تاحیضوت هب هک یناسک اب وگ .دزادنا

 راثآ مامت دوح هتشون لبق تاحفص رد هک دندوب هدرک شومارف «دندوب

 . دندوب هتسناد ضحمرکفت هجیتنار هلصاح

 هد رسک هبهت هاشداب صخش یارب هک یرگید هنامرحم شرازگ رد

 طیا رشنیا رد هک رمسم .دوبهدش ح رط هباشم بلاطم هلسلس كي «دندوب

 دش هسنارف كرت هب روبجم «دوب هداد تسد زا ار دوخ رابتعا و ترهش

 راکهمادا تروص رد هک دندش دیدهت وا راکمه یوسنا رف ناکشزپ ریاس و

 هر تأیه نیا . دن وشیم مورحم یکشزپ تامدح زا «ینامرد سیطانغم

 درب نیب زا اد رمسم مارتحا و یملع شزدا هنامرتحم و یملع یتروص

 یتدم زا سپ . درکن شوماخ دوب هدرک نشور رمسم هک ار یلعشم یلو
 مانهب ناکشزپنیرتهتسج رب طسوت و یملع دصرددص یبااق رد رمسم دیاقع

 . دوبهد رک رییغتنآ تبيه ومان رهاظ تروص هب دنچ ره. دشهئارا مزیت ونپیه

 یوثیئسنا سیر «دوورش شراگن «نیون یملع مزیت ونییه باتک رد-۱

 طو و همج را مج رتم نبا طس وت هک (۱ ٩ ۸ ۶ لاس)اکی رمآ رد زيا وبيه تاقیفحت

 دروم یتوافتم نایب و تیاور اب قوف نای رج هدید رگ رشتنم تاعالطا يرا راشتنا

 ( مجرتم) ۱ .تسا هتفرگ رارق تحب



 م زین ونپیه لماکت

 رسارس رد رمسم ترسهش یناهگ ان یتدروسص هب هک نامز نآ رد

 نات یارب هک درسک داهنشیپ هسنارف تلود هب وا هدوب هدیچیپ سی راپ

 ار هسا رف روشک مامت هک یئاههاگنامرد زا هدرتسگ و هتسویپ یاهریجنز

 رضاح و درک تقفاوم هسنا رف تلود .دوش هرک اذم دزاو وا اب «دناشوپب

 لوپ خیرات نآ رد هک دزادرپب وا هب رالد ۰ راکهب ع ورش یارب دش

 تاماقم هک دش هجوستم رمسم یتدم زا سپ .دمآ یم باسح هب یدایز

 سیسأتیا رب هدنننک ثگنهامه نمجنا هک واهمانرب هب یاهقالع یوسنا رف

 رضاح و دنرادندشیم هدیمان هسنا رفرسا رس رد یسیطانغم یاههاگنامرد

 دانک ار رکف نیا راچانهب« دن زادریبا روا یداهنشیپ رالد۰/۰۰٩ ۰ دنتسین

 زا سپ و دنک باختنا ینازومآ راک ًامیقتسم تفرگ میمصت و تشادگ
 و دیامن سیسأتیلقتسم یاههاگنامردنانآ كمك اب مزال یاهبزومآ راک

 .دننک میسقت ار هلصاح دمآ رد

 « دوب هتسویپ رمسم هب اههمانرب نیا بلق رد هک یناسک زا یکی

 وا مان اهنت هک دوب تیافال یک رام مان هب یوسنارف هدازبیجن كاي

۷۳ 



V+مزیت ونییه یاهیتفگش  

 رمسم فرط هب ار هدازآ دارفا و نارکفنشور زا یرایسب ات دوب یفاک

 یم یهابت هب رمسم یملع رابتعاو ترهش هک نامز نامهرد .دیامن بلج

 هک ینارادف رط ساسارب اههورگ نیا هدوب الاح لثمع اضوا را ¢ دیئارگ

 رازاب ای و قاچاق یاهراک زا یرایسب لثم و دندشیم ینیمزریز دنتشاد

 نارادفرط طبارشنآ ردیل و .دندوزفایممهدوخ یاهراک تمیق رب « هایس

 رياس رد یلکشم چیهیب و دندش جراح سیراپ زا یگ داس هب رمسم

 ندا رد هک یسناسک نیرخآ زا یکی .دند رسک راک هب ع ورش هسنا رف قطانم

 دیدرت و دوب هدرک مزیتاینام شزومآ یارب هک دوب یجراخم نارگن نایم

 یک رام «دنک بسک یتیقفوم دناوتب دیدجلاوحا و ع اضوا اب هک تشاد

 . دوب راگس یئوپود

 یلیخ راگس یئوپ یارب هلصاح جیاتن هاگنامرد سیسأت زا سپ

 نیتسخن زا یکی .دیشیدنایمنآ هب زاغآ رد هکدوب یزیج نآ زا رتشیب

 ؛ روب هدرک هعجارم وا هب و تشاد یدی دش درد نادسند هک نارامیب

 تک اس یاهمسجم نوج «یفاک تاجل اعم تفایرد زا سپ هک دوب یمناحخ

 ابراکسیئوپ.دوبن یرثاویربخ وا ددیلبقیاهنارحب نآ زا و تفرگ رارق

 هب و داد ماجنا یرگید نز یور رب «دوب هدومزآ هکار یشور بجعت

 ماجنا رگنایامن هک یتاجنشت زا یربخ چیه و دیسر یهباشم هجیتن

 نآ یاج هب طیارش نیا رد .دشن ادیپ ؛دشاب رمسم یاهراک زیمآ تیقفوم
 سحیب اب شوهيب هک دوب یرامیب دننامدتفیب یرتسیهتلاح هب رامیب هک

 . دشاب هدش

 راکسیئوپ ۰ سیدروتکیو مان هب یناوجناپوچ اب راکماگنه رد
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 ۷۵ (زینونپیه لماکت

 نا رگیدلثم ادتبا رد .دیدرگ هجاوم یزیگناتفگش رایسبو ون هدیدپ اب

 یاهساسحا و اهمهوت یتدم زا سپیلو .دیدرگ رهاظ مارآ باوخ كب

 سلجم كي رد ار دوخ روتکیو ادتبارد .دشرادیدپ یرذگ دوز و عیدب

 یزادنا ریت هقباسم كيرد ار دوخ یتدمزاسپیل و درک یمساسحا صقر

 .....یرگید تیعقوم رد دعب یتاظحل و درک ساسحا

 روتکیو دروم رد ار یسیطانغم تامادقا رسگید راب راگسیئوپ
 .دوب وارد یفیمع یتیصخشیاهین وگ رگ دوتالوحتدهاش راب ره ودادماجنا

 ردیل و دوب فرح مک وهداتفا؛یتلاجحیناوجیل ومعم طیارش ردروتکیو
 دیدرُک یم لیدبت برشمشوخ ووگ هلذبیناوج هبهدش یسیطانغم تالاح

 پک هب ینامدوخ یلیخ و دش یم یئوگهلذب لوفشمراگسیئوپ اب هک
 نایمرد وا اب ار شیک دنزتاعوضوم نیرتیصوصح و تعخادرپیم ندز
 ر وتکی و« یسیطانغم هسلحخ تلاح رد تاسلج نیازا یکی رد .تشا ذگ یم

 و داد راگسیئوپ هب «تشاد بیج رد هکار تمیقرپ هایشا یدابز ریداقم

 دعب زور.درادهگن وا یارب ار اهتناما نیا هک درک تساوحخرد وا زا

 ۔یمن و دوب هدش نارگنآدیدشو تشگ یم اهنآ لابند هب روتکیو اهتعاس
 .تسا هدرک ناهنپ اجکار اھنآ تسناد

 بااج راسیسب شردارب و دنمشوه راگسیئوپ یارب هدیدپ نیا
 یشومارف هدیدپ نیا مه ساسح دارفا زا رگید یحرب رد و دوب هجوت
 ود نیب یصخشم زرم هدهاشم اهنآ ۳ .دشیم ادیب یرادیب زا سپ

 یسیطانغم تلاح رد یرگید و یلومعم طیارش رد یکی یگدنز عون
 ود و توافتم تیصخش ود تلاح ود نیا رد درف و دوب ینعمرپ رایسپ



 ( زبت ونپیه یاهیتفگش ۷۶

 و هرطاخ نیرتکچ وک یکبرد درف یهاگ هک دادیم هئارا ار ریاغم یگدنز

 یسیطانغم باوخ تلاح نیا رد هک یلاح رد .درادن یرگید زا یعالطا

 دوخته رهزور یگدنز و هتشذگ هراب ردیرتهدرتسگ و رتشیب تاعالطا درف

 اهفرح مامن یسیطانغم با وخ زا ندشرادیب زا سپ یهاگ ؛دادیم هئارا

 واي هب الصا « دوب هدید هک ار یرظانم و هدز باوخ تلاح رد هکار

 .دروآ یم

 زا هلصاح داضت لباقم رد سیراپ یرکفنشور هعماج هک یسنامز

 یوس زا وا هیلع ربهرداص یار و وسکیزا رمسم تفگشیاه راک هدهاشم

 «دندوبهدش تريح و تهبراچدنامزنادنمشناد نی رتهتسج ربزا یهورگ

 نودب - هسنارف زا یرگید تمسق درسنوخ و هداس ناناپوچ و ناناقهد

 .دنتشادیمرب ماگ رکفزرط نیا یلاعت و لماکتریسم رد - دننادب هکنآ

 دوب هدرک یسیطانغم ار دنلب نوران كی رمسم دننام راگسیئوپ ود

 هکدوب یئون یاههدیدپ دهاش « قاتشم یلو راکیب دارفا هوبنا و

 رد زبسرس هطوح« كب رد .دوب هدیدرگن انشآ اهنآ اب رمسم بتکم

 یشوپ تاراشا و تاکرح ریثأت تحت دارفا هوبناءدنلب نوران نآ هیاس

 .یم دوخیب دوخزا دنمونت تعرد یاههخاشسمل قیرط زا ای و راگس

 . دندادیم ناشن ار یشومارف و یشوماخ دهاوش و دندش

 رارقدنلب نوران نیا یکیدزنرد هک یناشوج همشچ زابآ شزید
 یارب .درک یم كمك یلیخ نایئاتسور شمارآ و ندیباوسح هب تشاد

 و نوران نیا اب ناشیگ دنز مهم ثداوسح و رمع رذگ اهنآ زا یرایسب

 و یکدوکنارود رد. دوب هدروخ هرگ مههب نآ هیاس ریز هطوحم



 ۷۷ مزیت ونپیه لماکت

 شوگ یلحم هنایماع یاهرواب واهناتسادهب نآ یاههخاش ریزردیناوجون

 یسبوکیاپو صفرهبنآ هنتدرگ ربینا وج ویتسمرسیاهل اسردودندوب هداد

 و هیهت هرابرد دوخ تاعالطا اجنیمه رد رتالابنینس رد و هتخادرپ

 دندوبهدومن هلدابم رگیدکی اب اریئاتسور و یماد یاههدروآ رف شورف

 لیلحت و هیزجت ار یتکلمم یسایض لشئاس» «یسابس یاهثحب نمض اب و
 ناسمرد هب مارآ طیحم نیا رد راگسیئوپ طیارش نیا رد .دندومنیم

 رایسب تاسلج زا یخ رب رد و دوب لوغشم تایبرجت ماجنا و نارامیب
 هتسد ینامرد سیطانغم تحتار دنمدرد و رامیب۱۳۰ ات یهاگ ثگ رزب

 ادیپ راگسیئوپ هب یدایز داقتعا و هقالع دا رفا نیا .دادیم رارق یعمج

 یرتشیب نازيم هباهشیامزآ ع ون نیا ماجنا طبارش نیا ردو دندوب هدرک

 مالعاراکسیئوپ حاتتفا نشجكي ردهک ینامز.دشیم هارمهتیقفوم اب

 اههخاشو هنت زا اهنت هن و تسا ناهجتگ ابنیرتگ رزبنوران نیا»:تشاد

 «.دنک یم ناروف فا رطا هب شخبتابحیاهوترپ نآ كگ رب ره زا هکلب

 دوجو مامت اب مه شرداربو دوعهکلبناناپوچ و نایئاتسور مامت اهنت هن
 .دنتشاد نامیا ع وضوم نبا هب

 لامک اب ار مزیتابنام تردق زار و رارسا مامت راگسیئوپ

 .درک یم هصالخ نتساوخ و نتشاد نامیا رد تقادص و یدنمشوه
 یداشتلاح نیا هب ندش دراو یارب نایئاتسور زا راگسیئوپ هک یتقو

 ردودند ومن یم لابقتسا هنابلط و اد وهنافاتشماهنآ درک یم توعد نیرفآ
 دوخ تابرظن و اهنامرآ راگسیئوپ «لباقن« یراکمههیاسرد طبا رشنيا

 یناشخرد و زیگنا تفگشجیاتناب وداد یمرا رقشجنس و شبامزآ درومار

 .دشیم ورب ور



 مزیت ونییه یاهیتفکش ۷۸

 یاقلا و ماجنا ناکما اب هک هسلخ داجیا رد راگس یئوپ تیقفوم

 هقالع و دومنراکشآ ار ینیون الماکیاهزادنامشچ «دوب هارمه یشومارف

 كي یلو درک بلج هلثسم نیا هب رسگید راب ار ناهوژپشناد زا یاهدع
 رمسم تایرظن ساسارب هدیدپ نیا ریسفت وهیجوت هدنرادزاب و مهملماع
 دارفا رظنهطقن زا هک دوب یسیطانغمورتکلا نابرج اب نآ نداد طابترا و

 .دوبن وبق لباق «دندوب انشآ اپون كيزيف لوصا اب هک یاهدرک لیصحت

 هدش داجیا هساخ تقیقح درک یم داجبا یداضت نایم نیا رد هک هچنآ

 یشوپ نامز زا . دوب نآ یسیطانغم یناینب هیجوت ندوب یملعریغ و

 مسیل وبمانموس اب مزیتاینام تغل هناملاعوهناعاجش رظن دیدجتكي ابراگس

 یاهدیدپ اریز دند رک ادیپ یاهنانیبعقا ومان اههسلح نیا و دیدرگ هضواعم
 یشانشآ نآ اب مدرم اهتدم هک یدرگباوخ تلاح اب دوب هدشفشک هک

 . تشاد یرتشیب هباشت «دنتشاد

 اب یستخس هدیدپ نتتهپ مان هب یوسنارف كشزپ كي هک ینامز

 كب رد رامیب نتفرگ رارق ‹ درک فشک ار (یسیل اتاک)یاهچیهام دامجنا

 یاهیزادرپ هبرظن و تایبرجت یارب یاهزیگنا «دننام همسجم تلاح

 مه وت هچ تبتم مهوت هج «مهوت ءاقلا ناکما . دش هنیمز نبا رد دیدج

 ساسحا و نتفرگ هدیدان و درادن دوجو المع هک یزیچ ساسحا) یفنم

 هب لمع و رواب و ساسحا همادا « (تسا دوجوم ًاعقاو هک یزبج ندرکن

 هب نآ دادتما و طابترا و هدید اب و هدش هتفگ باوخ تلاح رد هک یزیج

 نیا بذج ار یرتشیب هدع هک دندوب یئ ون یاهدرواتسد «یرادیب تلاح

 یعرب هب یبایتسد رگید راب هلحرم نیا رد . درک یم بلاج هدیدپ



 ۷۹ ( زیت ونپیه لماکت

 نیقلتدیدشت و شیازفا ناونع هب نآ ریسفت هک یمزیتونپیه یاههدیدپ زا

 نیا و كيزيفاتم نیب یدیدج یاهدنویپ درک یمنیضارار همه یریذپ
 دندوب ترابع اههدیدپ نیا زا یعرب .دروآ دوجو هب هن وگبا وخ تلاح

 اهروشک دروم رد دوختا دهاشمح رش و تسدرود طاقت هب ترفاسم : زا

 نایب بلاطمزا یرایسب یل و دوب هتفرث اجنآ هب درف هاگچیه هک یئاهاج و

 «ینیبنشور و یرگنهدنیآ اب طابترا رد یبلاطم نایب .دوب تسرد هدش

 هچ هتخانشان یاهبرامیبیا رب ینامردیاههمان رب مالعاو اهن رامیب صیخشت

 .نا رگید رد هچ و درفدوخرد

 و تاماهبا «دندوب هدش ادیپ هک یثاهدومن هوبنا ریسفت و هیجوت

 .هدیدپ اب ًاعقاو تاسلجزایعرب اهننهن .دوب هدرک داجیا یدابز تالاکشا

 زایسحرب یقارغا ای و هنوگ رگ د كرد «دندوب هارمه یاهدننک جیگ یاه

 رد هشیر «تایعقاو و تادهاشم فیرحت رد سلاجم ع ون نیا نادهاش

 وسکی زا ثداوح زیمآقارغا و هنوگ زار زاربا رد رشب لیامت كي

 .دراد رگید فرط زابیرغو بیجع بلاطم ندینش رد نا رگید هقالع و

 نیا هب ار هژوسس «هدننک باو ح اب لماع درا وم زا یرایسب رد دنچ ره

 دراوم زا ید رب رد یل و «درک یم تداده بلرغ و بیجع یاهایند

 یاهنابز اب وگتفگ لثم رتا اج تا رهاظن زا یخ رب واههدن دب نیا ١

 نورد؛یک دوک یاهنامزهب تشک زاب ؛دنادیمن یداع طیارش رو د رف دک یرگید

 هب رظن صاسا رب ت اقیصوت زا یہ رب نار و لو لاس نارا زه ید ۴ ینادهر

 هكش رست یاهحور ناونع اب باجنیا طسوت هک یرگید بای رد تا حسانت

 « مجرتم» . تسا هدش نایب و فیصو یملع الماک تر وصهب هدش همج را
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 «تشا دنهدننک با وح تانیقلتاب طابت را ینش ور تروصهبهک هژوس تانایب

 پنا ور بنام کیت ی ناف نی دم زا شاپ
 بلاجو ساسحیاههژوس هبدوختایب رجت یارب اهلماع زا یرایسب دعب

 تارسهاظت مه و دندیبا وخیم تعرس هب مههک دندروآ یور یهجوت

 روتکیو و راگسیئوپ ودح رشرد هک دنتشاذگ یمشیامنهبار یبلاج رایسب

 و داتفایم قافتا هک یبلاج عسیاقو یارب .دش هراشا نآ هب ناپوسج

 هج وتو هژوس یریذپنیفلت شيازفا «درک یمن عناق ار همه هک تاهیجوت
 « تاکرح نیرتکچ وک لباقم رد هک دوب یلماع یراتفگ ریغتانیقلت هب وا

 .دیدرگ یم هئارا یبسانم یاهشنکاو .سفنت رییغت و ادص رییغت

 رب نافرع و رارسا زا یاهلاه رگید راب «قوف بتارم هبهجوت اب

 هدع یارب طبا رش نیا رد هک دمآ دوجو هب مسيل ویمانموس تماق درگ

 جیردت هب .دوب هدمآ مهارف یرتشیپ تسباذج هعماج دارسفا زا یرتشیب

 یاهزادناهب یتسیل وبمانموسیاههدیدپ ابطبت رم رصانع و اهدحا و هزوح

 یناهیک سیطانغم هیرظن دننام رگید راب هک دیدرگ یم هدرتسگ و طسبنم
 دراو ینامرهق دایم نبا رد.دوب هدمآ رد لومش ناهج یتیهام تروص هب

 -یم تبسن وا هب هک یک ولسوریس هقباس و لغش فالع رب هک دش نادیم

 مسیلوبمانموس تفرشیپ هب ور یکیزیفاتم یامیس رتشیب طسب زا «دنداد

 .درک یم یریگ ولج
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 اب رافهب۲ یاهب رگنشدود واهب دوآ ون

 یگ دنزاب طبترم تاماهباماجنارس هک یزومرمیاههرهچ زا یکی

 مانهب یلافترپ بهار كيهدنام هتخانشان نانچمه وا هتشذگ و تیصخش و

 زا سپ هاتوک ینامز تدم هک دوب ایراف ود وید وتسوک -وتسوک هزوژ
 هژیوهب قرش رد اهتدم وا هک دشیم هتفگ .دمآ سیراپ هب نوئلپان نارود

 باوحخ هلمج زا نیمز قرشم هبیرغ مولع زا یرایسب و هدوب ناتسودنه

 رد هک دش یزیج راذگنابنب یدابتعاهب ابراف .تسا هتف رگ ارفار ندرک

 یک رزب عماجمردوا . دوش یم هدیمان هتحص روزی وئییه ام نامز

 سپ و درک یم باختنا ار رتبسانم دارفا زا یرفنهدزا ود هد هنادنمش وه

 یربک رام همعط دننام ار اهنآ ,هاگن زک رمت و تبحص یتدم اب هکنیا زا

 ار اهنآ زا یاهدع باوخب دایرف اب هظحل كی رد درک یم تک رحیب

 . دربیم باوخ هب هنارمآ و باذج شور نیا اب

 بیت رت نیا هب ار رفن ۵۰۰۰ زا رتشیب یزارد نادنچ هن تدم رد

 تک اس یارب هک دوب یدحنآ زا رتشیب یلبخ نیا و درب ورف باوخ هب

 اي یراکلغد یعون ار تانایرجنیا هک ینانیبدب و ناکاکش زا یخرب ندرک

 یناویح سیطانغم دوجو هب ایراف . درک یم تیافک دنتسنادیم یدنب واگ

 شنک اوهب یزیچ ره زا رتشیباههدیدب نیاهک دوب دّقتعم و تشادن داقتعا

 شیب یا هناسفا اتسار نیا رد لماع تردق هلئسم و دراد يگکتسب هژوس



AYمزیت ونییه یاهیتفگش  

 مان هب یوسنارف كشزپ كب طس و7 یرتشیب تدش اب هدیقع نیا .تسین

 یناویح سیطانغم هیرظن زونه یلو دیدرگبیقعت دنارترب ردناسکلآ

 . دوب اجرب اپ

 بلاج یروآ ون ثکي اب نتنوفال مان هب یسیئوس روزیتاینام کی

 نآ یناسنا رصنعد رط اب ار یناویح سیطانغم قادصم یهج و نی رتهب هب

 هسنارفرد روت رهشرد شحو غاب ثکب ردوا .تشاذگ شیامن ضرعم هب

 دربب ورف قیمع رایسب باوخ هب ار سفق رد سوبحم ریش کی تسناوت

 هدرسک یزاب ریش یاه هجنپ ابو هدش سفق دراو دنا وتب هک یروط هب

 یشاهنتاظحل ردو دنکب ریش هراورآ ود نیب یاضف دراو ار شتسدو

 نیا راب دنچ نتنوفال !دنک ورفریش ینیب تسوپ هب ار نزوس ثکی یتح
 نسبا هک یناسک یا رب ۱ درک را رکت تنانو روت یاه رهش رد ار هب رجت

 هک دوب تخس رایسب « دسندرک یم هدهاشم ار ناویح یوررب شیامزآ

 ثکیهک تسا لکشم رایسباریزدننک ح رطمار یدنبواگ و یراکلغد تاماهتا
 ۱ درک یضار اهراک نیا ماجنا هب ناوتب ار ریش

 یدایز ریثات مسیل وبمانموس یلماکت ریس رد نتنوفال راکتبا نیا

 بیت رت ناتسلگنا هب یشیامن ترفاسمککب ۱۹۴۱ لاس رد وا اریز تشاد

 رسفن دنچ وا قاتشم نایجاشامت نیبرد رتسچنمرد ربماون هام رد و داد

 یزاب هرخسم نیا هدهاشم یارب ناشدوعخ لوق هب هک دندوب مه ثکشزپ

 دی رب زمیج رتکد ناکشزپ نیا زا یکی . دندوب هدبرخ ار شیامن طبلب

 مشچ صصخت هب هج وت ابءدوب دنمشیدنا و قیقد یدرف هک دی رب رک د .دوب

 نامشح تساوت یہ هز وس نآ یط رد هک هدد ب ندا« تشادهک یکش زپ
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 یسحیب شیادیپع وضوم .دوبهج وت بلاج رایسبوایارب دیاشگب ار دوحخ
 هب وا هساح نامهرد .تشاد یگ زات رایسب وا یارب مه هسلح تلاح رد

 «درآ دن یشفن طبا ور نا رد سیط انغمالامتحا دج ره هک دسر هجيتن نیا

 . دراد دوجو نايم نیا رد بلاج یاهزیج یضعب دوجو نیااب

 درسک یم ششوک دیرب < مزیت ونپیه هب مادفاو یریگارف زا سپ

 راک هب یدابز یاهیئامنهار ضوع رد و دناسرب لفادحهب ار دوخ شقن

 هژوس دراوم تی رثک | ردءهژوس یراکمهو تانیقلتزاغآ زا سپ.دربیم

 یتاجرد هژوس « باوخ کبس ع ون رد . تفریم باوخ هب یتحار هب

 ندشرادیب زا سپو درک یم ظفح ار دوخ فارطا طیحم هب یهاگ آ زا

 ۱.وروایبدای هب ار یطیحم تاقافتایخرب و باوحخ تانایرج تسناوت یم

 مامت یرادیب زا سپ هژوس هک تشاد دوسجو ناکما نیا نیقلتاسب
 هک تشاد دوجو مه ناکما نیا یلو دنک شومارف ار باوخ تانایرج

 .درک هدنز ار هدش شومآ رف تافاقتا نا رگید راب ددجم باوخ كي رد

 هژوسو درک یم قرف یلیخ عاضوا مسیل وپمانموس اي قیمع باوح رد

 . دروایب دای هب ار هتشاذگ تانایرج هجوچیه هب تسناوتیمن

 ار یدحاو شور و هویش وا هکنآ دوجو اب هک دش هجوتم ديرب

 توافتماهن آ باوخ قدعو نانآ یلو دربیم راک هب هژوس دنچ لباقم رد

 هب ار اهت وافت نیا تسا لسکشم هک درک یفارتعا هناقداص دب رب و دوب

 ساس>ا نیا یعیبط یاهبا ورا یضعب نای رج رد ام زا یدایسب یارب سا

 . تر | ودر  ت سای ور هلی اد تا دهاخمو دهی یم با و میداد هک هتشاد دوو

 « مجرم 2



AYمزیت ونپیه یاهیتفگش  

 . درک نایب یدنبهقبط ع ون كي تروص
 تراهمو تقداب ار دوخ تایبرجت و تادهاشم حرش دیرب رثک د

 مان هب یوسنارف یئاتسور كشزپ كلب ۱۸۶۰ لاسرد و درک رشتنم
 لحارم تسناوت و درک هبرجت هب ع ورشو هعلاطم ار باتک نیا تلوبیل

 (مسیل وبمانموساتیگ دول آ با وخ زا) هلح رم ۶ هبار یمزیت ونییبه با وح

 یاهدننک هریح ینامرد یاهتیقفوم و مزیت ونپیهرب طاست .دنک یدنب میسقت

 هج وت هدوب هدش بسک یوسنارف ناناپوج یوررب توبیل طسوت هک

 مياهنربتیلوپیه مان هب تنان یکشزپ هدکشناد داتسا كاب تامحو

 نابرجرد دارفا یتیصخش و یدرف یاهیگ ژیو شفن هب وا .درک بلجار

 .دنک میسقنهجرد٩ هب ارمزینونپیه لحارم تسناوتو درک هجوت مزیت ونپیه
 . دش رشتنم یئاهباتک تروصهب تنان بتکمیمزیت ونپیه تایب رجت جیاتن

 دیدنیا رد ار تحلصمهاهنآ رد رایسب قمعتابیسیئوس كشزپ كی یسا و
 . دنک ادیپ شهاک هجرد۳ هب مزیت ونپیهلحارم هک

 بتکمو تنانبتکم نیبیمشچمه و مشچ تباقر كينايرج نیا رد

 - راشنیت رامناژ مان هب رگشه وژپ وهغب انكشزینا وركرب طس وتهک سبراپ

 هنافساتم. تفرگ ردهدرک یمهرادا ا رەب رتهیلاسهناخنا وناینادس رامیبهک وک

 بکترم یگ دزب هایتشا مزیتونپیهتیهام درومرد رادمانكشزرمناور نبا

 یرتسیه مان هب یبصع یرامیب کر تا رهاظتو جیاتن اهنت ارنآ و دیدرگ

 یاهراک و تساعرب تفلاخم هب مياهنربو تلوبیل دیاقعاب و دومن مالعا

 راب ۱۰۰۰ لفاال اهنآ هک یلاحرد درک یفرعم شزرا یبو ماع ار اهنآ

 .دنتشاد هبرجت هنیمز نیا رد وک راش زا رتشیب

 تایب رجتمامت هعماجیداع دارفایوررب شیامزآ یاج هب وک راش



 ۸۵ مزیت ونپیه لماکت

 ماجنا ریذپنیقلت تدش هبو هنوگ رامیب دارفا و نارامیب یوررب ار دوح

 اهنهذرد ار یلبق یاهروزیتاینام تارطاخ وایاهراک و تابرظن و دادیم

 یتحهک درک هدافتسایعقاو سیطاذغم زا راب تکی لقاال وا .درک یم هدنز

 -همدقمو اهنیقلت ؛اهتبحصاب .دوسب هدرک مالعا دودرم ار هویش نیا رمسم

 یتخس راچد وا یاههژوس زا یدابز هدع درک یم هک یئاهینیج

 مزیت ونپیهردیعیبط تروصهب هدیدپ نیا هک دندشیمیسیلاتاک ایهچیهام

 ۱ . دوشیم ادیپ تردن هب رایسب

 هب رجت ترثک رابتعاهبو دوبر ار تقبس یوگ تنانبتکم هرغالاب
 مزیتونپیه هک دندشتیادهمزیت ونپیه زا یلکش فرطهب.تسرد لیلحتو

 «تل وبیل یاهدرواتسد زا یکی .تسا تنان بتکم همادا نامه ام رصع

 یمزیتونپیه هسلحهک دوب هلئسم نيا هبهجوتلروف رتک د سپسو میاهنرپ
 یعیبط باوخ تلاحرد . دنراد یناوارف كرتشمهوسج و یعیبط باوخو

 اب دوشیم راهظا هک درک درفهب یئاهنیقلت دودحم تروصهب نا وتیم

 هسب ار یاهدش مزیت ونپیه درف رگ! رگید فرط زا. تساهارمه یجیاثن

 رادیبیعیبط باو زا هک یسک دننامیتدمزا سی.دننک اهر دوحخ لاح

 . ددرگ یمرب یداع تلاح هب,هدش

 و یعیبط باوحخ یاهتوافت هک داد ناشندعب یاهیسررب و تایبرجت

 كي یارسبو تسا رتقیمعو رتشیب رایسب اهنآ تاهباشت زا ‹ مزیتونپیه

 یلکشم راک كير» یاهیگژیو و اهتوافت ندرک صخشم ؛قیفد رگشهوژپ

 مزیت ونپیهو باوخ ندرمش ناسکیاب یزاسادجنیا هدنورپ زونه .تسین
 ار هب رظن ود نیا زا یکی هک دنراد دوجو یددعتم تادهاشمو هدشن هتسب



 مزیت ونیبه یاهیتفگش ۸۶

 1 دننک یم یفناب تابثا

 یدها وشساسا رب دوحخ یاههتشون زد دب رب هک تسا یتفک هتکن نیا

 باوخ تلاسح زا هسلخ تلاح یسیادج و یسانشزاب هک هتشاد نایب

 هب ءاکتا اب تنان بتکم ناکشزپ هک یسلاحرد تسا رودقم یگ داسهب

 دیرب یاهبریگ هجیتن « دندوب هداد ماجنا هک یرتهدرتسگ یاسهیسررب

 هب دبرب یاههتشونرد روطنیمه.دندومن مالعا یحطسو هنالوجعار

 یراگ دایالامتحا هک مینک یم دروخرب مه یزغمسیطانغم حالطصا

 . تسا هدوب وا هیلوا یاهطابنتسا زا
 لفاحهرد «مزیتونپیه دیدج مان ابهدیدپ نیانامز نیا رد دنچ ره

 رایسب نآ تفرشیپ زونه یسلو « دوب هدرسک ادیب هار یکشزپو یملع

 اجبان رتشیب و هدنکا رپ دراوم رد هک ناکشرپ نیا داتسا و یبرم .دوب دنک

 هک دندوب یاهفرح یاهروزیتونییه نامه « دندربیم راک هبار مزیت ونپیه

 تایب رجت . دنتشادن یهاگ آ و تراهم اهنآ هزادنا هب ناکشزپ هاگچیه

 تهج رد دشاب دندج تاعالطا بسک یارب و هناقداص هکنآ زا رتشیب

 هک ین رهش ه وساب. دید رک یم لامعا هدید رگ مالعا شیپ زا تاب رظن تابثا

 یم ار اهیئاناوت و اهتراهمنیا هک یدعب یاهلسن«دوبهدرک ادیپ مزیتاینام

 .هنحص ردیناشعرد یاهتیقفومابارنآ یدیدجیماسا ون وانعابدنتسناد

 یاهنادیم رانک « اهدراباک یاهنلاسلفاحمنیا .دندادیم هئا را یشیامنیاه

 . دشیم لماش ار قنور مک یاههزوم یاهنلاس یتحو اهک ریسرد « رهش

 ردهتیلا < دندوب تادج مدرم یارب و لیصا اهراک نیا زا یرایسب

 هب ندیسر یارب یحخرب . دوبن قنور یب مه ناراکلغد رازاب اهنآ رانک



 AY زيت وپه لماکت

 هسب و دندرکیم باختنا اد ریذپ نیقلتاپ بسانمیاههژوسالبقیرتهب جیاتن
 بلطواد دا رفاتروص هبو هتفر هنحص یورهب دارفا نیا یفافتا تروص

 نسیرتهدننک تحاراسن هاسگ و نیرتناجیهرپ و هدش مزیت ونیپه یگ داسهب

 اهروزیت ونییه « هدرپ تشپ حالطصا ردو دندرک یم لمحت ار اهشیامزآ

 درک یم تک رح یک ریس هاگ ره ! دندرک یم باطخ بک رم ار اهنآ

 مه ار اهبک رء زا یهورُک كريس زا یمک هلصاف اب روزیتونییه درف

 ار بسانم یاههژوس «رسندوز ترفاسماب روزیت ونپیه ابو دربیم ها رمه

 نسا درا ومرثک ارد.دادیمرا رق شز ومآ و شدامزآ در ومو هدرک باختنا

 نیاهبو هداد رارقریثات تحت اریچاشامت دارفا یاهفرح یاهروزیتونپیه

 هک دش ثعاسب نتنوفال هک روطنامه  دندرک یم دنمقالع رنهاپ ملع

 . دوش دنمقالعوقاتشم هدیدپ نیا هب دیرب



 مزیت ونپیه یا رب نی ون یدیلک ,سفن هب نیقان

 نیقلتزا یطالتخا ناونع هبار مزیتاینامیوسنارف تأیه هک ینامز
 نانآ دودحم یاههاگ دید یارب«درک مالعا رابتعایبییارگ رادنپ و ندرک

 نومضعود بیک رت زا دنشیدنیب هک دوبن مه روصت لباق یتح هلئسم نیا

 نابرج ار نآ رمسم هک یاهلایس اب نایرج ناوتب ؛قوف هدولآ هم لماع و

 نیا رد رصعهدیزگ ربنادنمشناد نیا .دروآدوج وهب.دوبهدیمان یسیطانغم

 -یلک ربدنا وتب ريز لاثم دیاش و دندوبهد رک راتفریماع ریغتدش هب هنیمز

 یکیدزن رد اهلاس نامه رد .دناباتب یرگنشور زا یرون ءالاب یئوگ

 زا یکیزیف یتر وص هب شیدن واکیرناه مان هب یسیلگنا یدنمشناد هسنارف

 كگ رزب یاهشیش فرظكب لحخاد رد نژیسک او نژوردیه بیک رت زا
 «یسر رب رومأم یسیلگناتأیه یا رب.تسابآ نامه هک درک ديل وتیعبام

 لوبفلباق یعوضوم یگ داس هب «یکیزیف قیرط زا عییام هب زاگ ود لیدبت
 نومضمود لیدبت ؛رمسم یاهرراکهب یگ دیسررومآمتأیه یارب یلو دوب
 .دوبن مه روصت لباق یکیزیفاتم بیک رت كی هار زا رادنپ و نیفلت

A۹ 



 مزیت ونپیه یاهیفگش ۹

 سب هک داد حیض وت شیدن واک سیلگنا یتنطلس تأیه ربارب رد

 و نژیسکا زاگ زا یطوسلخم ءاوه زا یگ رزب یاهشیش بابح هیلخت زا
 نیا رد یاهقرج یکی رتکلا نابرج كياب و دراو نآ رد ار نژوردیه

 نژوردیه تمسق ۲بیک رت قیرط زا راک نياو هدرک داجیا یاهشیش بابح

 ۲20 لومرف و هدیماجنا بآ تارطق دیلوت هب «نژیسکا تمسق كب اب

 یراگ دایءدوشیمهتفگ یزومآ ون رههبیمیشیاهس رد نیتسخن ردهزورماهک

 .تسا رصنع ود یکیزیف بیک رت نیا زا
 تلاح ود بیک رت زا رتمک ؛میامكي داجیا و زاگ ود بیک رت ابآ

 نادنمشناد یارب ؟دومنیم هولج بیجع یسیطانغم هلایس كی هب ینهذ

 رد ریز دوب رودعم یگ داس هب شیدن واک یاعدا شربذپ مه یوسنارف

 رطاخ نیاهب ار رمسم دباقع شریذپ یلو دوب اهنآ یرکف قفا یاتسار

 زا یاهقباس و را یوسنا رف یملع تأیه یرکف هنماد رد هک دنو رک در

 هلئسمنيا روصت یتح تأیه نا یارب .تشادن دوج و ط وب رم یاههل وقم

 هباشت یمعون دنا وتب هدیدپ ود نیا نیب هک دنشیدنیب هک د وبن ربذپ ناکما

 یارب ییایمیش رصنع ود یکیزیف بیک رت وسکی رد .دشاب هتشاد دوجو

 ینهد رصنع ود یکیزیفاتم بیک رت اجنیا رد و دیدج هلایس كي داجیا

 هداد ار یناویح سیطانغممان نآ هب رمسم هک دیدج هلایس كي داجبایا رب

 لوبق ار نایرجلک و درک ضوع ار مان نیا یگداس هب دوب نکمم و دوب
 هکنبا ات دیجنکن یسک ریمض ردرادنپ و نیقلت بیک رت هلکسم یراب .دومن

 هب مدق هئوک ليما مان هب یوسنارف زاسوراد كي ۱۹۱۰ یاهلاس دودح رد

 ار مزیت ونپیه تلوبیل رظن ریز لبق لاس۲۵ دودح رد وا .تشاذگ نادیم



 س سو ۰۴۸۰ه9۰ً

 ۹۱ .... یدیلک سفن هب نیقلت

 یم رظن هب یلصا هک یرصنع فذح اب تساوشیم و دوب هتح ومآ

 شریذپ و نیقلت هئارا بیک رت هار زا _ اهنت؛ هسلختلاح ینعب ؛دیسر

 بیک رت نیا تردق «یرادیب تلاح رد یمدآ روصت و رادنب طسوت نآ

 .دهد ناشد ار

 یرایسب نامرد رد هک دوب هدیسر هجیتن نیا هب هثوک نامز نیا رد

 زا رتشیب رایسب وراد تارثا دروم رد اجیب رادنپ و نامیا ءاهیرامیب زا

 تبسن نارامیب رکفت زرطوا رظن هب .دراد رثا وراد دوخ یعقاو صاوع

 ناراسمیب هتشذگنارود رد هک هچنآ اب متسیب نرق لیاوا رد ناکشزپ هب

 نامه یتح و هد رکن ینادنچتوافت «دنديشی دنا یم نا رک وداج هب تبسن

 زایکی .تسا هدنکنا هیاس كشزپ و رامیب طباور رب یئوداج رکفت زرط

 هخسن یالاب رب ناکشزپ رتشیب زونه هک تسا نیا نآ زراب یاههنومن

 نتسجیراینآ مو-هفمو ینعم هک دنسیونیم ار ۸× یراصتخا مئالع دوح

 نآ زا و درکن تعانق مهنیآ هب هث وک .تسا رامیب نامرد یارب رتیپ وژ زا

 تسا هتفهن نیا رد نیقلت تردق هئوک یطنم رسبارب .تفر رثارف مه

 و را رکت جی ردت هب راد هلئسم دارفا اب رامیب نهذ رب یرازگ ریثأت اب هک

 د رف اد زامیب لیخت و رادنپ ترد- تااهن رد و هدرک ادیب تدش

 داجیا اب رامیب نامرد هب دنور نیا و دیامنیم كيرحت ار هدننک هعجا رم

 دننام تسرد اجنیا رد .دماجنایم یدرف رد هاوسخلد یراتفر رییغت

 تمسق كب و نژوردیه زاگ تمسق ۲ بیک رتزادرک مالعا هک شبدن واک

 نیا یارب هثلوسک دوشیم دیل ون بآ مان هب حام یرادقم نژیسک | زاگ

 تالاح بیک رت زا هک درک داهنشیپ ار ؟رآ لومرف یربذپ نیقلت طباور



 (زیت ونپیه یاهیتفگش ۹۲

 هب" نیقلت هئاراهدنراذگب رثا مهرب یبسانم تروص هب هک رفن ۲ یناور

 یم لکش مزیتونپیه لومرف نیا "لیخت ایروصت و رادنپ تردق هفاضا
 . دوشیم هدیمان مزیت ونپیه هدیدپ اي تلاح نامزنیاردهک درپذپ

 رظان كي یارب یسلو تعادربن اهیزادرپ لیلد نیا هب هئوک

 مثالع نیب .دریگب رارق ریسفت دروممه تدوصنیااب دنا وتیمتاقافتا نیا
 رد هک ردقنآ یسلو دشاب یدایز هباشت دنا وت یم و 1 0 نیدامن

 «هدیدرگ صخشمتفدهب نژیسک او نژوردیهیبسنیاههزادنا بآ لومرف

 یریگ هزا دنالباق رادنپ تردق و یربذپ نیقلت ریداقم مزیت ونپیه لومرفرد

 یسناور رصانع نیا زا یبیک رت رد هک دهدیم ناشن هبرجت یلو «تسین
 هب ؛ دوشیسم ادیپ رگیدکیاب اهنآ دروخربو سامت رثا رب هک یاهقرج

 . دماجنایم هراشا دروم هجیتن نامه

 هئ وک دوش نشور مدرم هماع یارب رتهبع وضوم نیا هکنآ یارب

 فورعم وا ماسن هبو هدش روهشم رایسب هک تخادرپیم یلاثم حرش هب

 . دیئامرفب هج وت لاثم نیاهب .تسا هدش

 ۳۵ ضرسع هبو رتم ۱۰ لوط هب یراولا ای بوچ دینک روصت

 تک رحنآ یور رد دنهاوخبامش زاو دنراذگب نیمز یود رد رتمیتن
 الاح.داددیهاوخ ماجنا یناسآ هب ار راک نیا امش دابز لامتحاهب . دینک

 نیمز یرتم ۶۰ عاقترا هب جرب ۲ كون ود نیب اد راولا نیا دینک روصت

 - یم امش ایآ . دیرذگب نآ یور زا دنهاوخب امش زاو دن راذگب

Sate 2— Suggestionلا  

3. Imagination 



 1۳ .... یدیلک ؛سفنهب نیقلت 2777

 رد دایژ رایس لامتحا هر ؟دینک روبع نآ یور زا طعدا رش نا رد دیناوت

 ودش دیها و یدردش هجرگ رسراچدماگ ودیکیزا سپ امشلوبق تر وص

 .دینک ط وقس نیم زهب وهدادتسدزا ارد وح لداعتدرادلامتحا نآ لابندهب

 یک دوک نامززا هنوگچهک دادیمهئارااریدابزرایسبیاهل اثمهژوک

 را رق یراتفگ ریغویراتفگ نیقلتتحت یتک رحاییراتفگ یاهشور اب دارفا

 یئاهراک ماجنا هب ؛نانآ روصتولیخت تردق تیوقت و كيرحت ابو هتفرگ
 و لاعفا زا یرایسب اههجب .دن رگ یم دایار نآ هرحخالاب و هدش دنمقالع

 یارب نیقلت تلاح یعون تلاح نیاو هدید ار اهرتگ رزب یاهرادرک

 وانش «یراوس هعرچ ود «نتفد هار .دروآ یم دوجو هب اهنآ رد دیلقت

 .دوشیم هتفرگ دای وحن نياهب لامعا و اهتراهم زا یریذپان نایاپ تسرهف
 -زورتشذک هکلبدرادن ینالوط تسرهف نیاهب هعجا رم هب یزاین لدوک

 رکفت تردق اب سبس.دنک یم نیقلتوا هبار مزال بلاطم جیردت هب راگ

 روتومو هدش ادیپد رفرد راک نآ ماجن اهب لبامتاب تراسجو هقالع.لیخت و

 نیا رد . دماجنایم یریدپان تمواقم لیامت شیادیپ هسب لیخت هک رحم

 دشاب تسردان هار رد دب اب دشاب بوح راک نیا دنک یمن یقرف هطبار

 . تسرد ریسم رد اب

 زا دنک ششوک تسا نکمم هتفرگ دای ارع افترا زا شرپهک یدرف

 اب ارشدوخ جیردتهب و دوربهج ریش بآ ردمهیرتم۱۵ و ۱۰۰۵ ع افترا
 دنک یبایزرا ار دوخ عضودنا وتب یرگ انش رک ا.دهد قیبطت طبا رش نیا

 یردم۵ ع افترا زا وا تردق اب یرکید درف هک دنک هدهاشم نمض رد و

 فذحار ینایم یاهمدق وا هک دراد دوجو لامتحا نبا « دور یم هج ریش



 ۳راه

 مزیت ونریه یاهیتفکش ۱

 یبیسآ هکنآ نودب.دهد ماجنا ار یرتم۱۵ زا هج ریش هبترم كب و هد رک

 ح رب ود زا رف رببوج راولا لاثم هب دراوم زا یرایسب رد هثوک

 اب ار ریسم نیا تهج نآ زا زاب دنب كي : تفگ یم الثم و تشک یمرب

 .دراد نامیا راک نبا ماجناتردق هب هک دنک یمیط تمالس هب و نانیمطا

 دارفاندیبا وس هک تشاد هراشا نومضم نیا هب هئ وک هداس لاثم كي رد

 رسکف تاظحل نیا رد درف ارز .تسا سفن هب نیقلت هدیدپ كب بش رد

 رداق٬د وش لوغشم یرگید راکفا هب رگا و دباوخب دها وح یم هک دنک یم

 .دش دها وخا ندیبا وح هب

 دراوم نیا رد «تشاد طاابت را شافش اب هک ار یرکبد لاثم هئوک

 دننک یم لایح هک دنتسه دا رفا زا یرایسب :دادیم هئارا تروص نیا هب

 كي ندرب ورف رد مه المع و دنروخب ار یلوسپک اب صرق دنناوتیمن

 یطیارش رد یل و دن وشیم ورب ور یدابز تالکشم اب لوسپک ای صرق
 هب تسا نکمم « دنتسه هوم لدروح ل وغشم هاجع هب و هج ون دودب هک

 .هجیتنكيهب هت وک اهلاثمنیا زا .دنربب ورفشاهتسه اب ار وله كی یتحار

 ۱ : دیسریم زیگناتفگش یریگ

 رادنپ و نامیا زا هکلب دن ریگ یمن همشج رس ام هدارا زا ام لامعا

 .دن ریگ یم ًأشنم ام

 رک دتم سفن هب نیقلت یارب ار دوخ شور هئوک طئارش نیا رد ۱

 رارکت هب و دشیم زاغآ (سکالبر) شمارآ تلاح كب اب هک دشیم

 هدی.ان دبقا رم« ندشسکالیر تلاح ناريا یافرع گگنهرف رد

 ( مج رتم) .دوشیم



 .  دیماجنایم یهاتوک تالمج

 شتابرظن نایب یارب و تشاد عیرس یششح رد هثوک تایرظن
 نیا .درسک ترفاسم اکیرمآ و سیلگنا «هسنا رف یاه رهش زا یرایسب هب

 هج وتدروم دو زیا يخ ناشح رد ینامشچ و دنلب یشدر اب هلاس تصش درم

 ار دوخ یرکف هاگتسد وا جیردت هب یسلو تفرگ رارق مدرم تبحم و

 یهبدب:هداس رایسب یزیچتروصهب هک یاهزا دنا هبد رک یم رتهداسوهداس

 .دیدرگ هواج شزرایب و

 تا رثا و صاوع هرابرد لیصفت هب وا زاسوراد كب نا ونع هب

 هک یناسک ای ناراسمیب یارب اهفرح نیا و تفگ یم نخس سفن هب نیقلت

 مامتوا تباهن رد .دوب هجوتبلاج رایسب دنتسه رامیب دند رک یم لایخ

 شمارآ تلاح كب رد هلمج نیا رارکت رد ار دوخ ینامرد تامادقا

 :د رک هصالح (سک الیر)

 «موشیم رتهب و رتهب یاهنیمز ره رد نم زور هب زور»

 هامجنیا رارکت و را رکت اجنیارد مهم لصا هک دوب دقتعم هئ وک

 هدوش لیامتم مهیرگید یاج هب نانرچف نابرج ندا رد امش را . تسا

 تسا نآ مهم .دهدیم همادا شدوح راکهبامشریمضا ریز دنک یمن یقرف

 نی رتهب راک نیا یارب . دیهد را رق یرب دب نیقلت عضو رد ار دوخ امش هک

 یور اب رئس رد ندیباوخ زا لق امش هک تسا یتیعضو نامه تلاح

 ار یل و سک وا بیترت نیا هب .دینک یمتحار ولش "الماک ار دوح یلبم

 -— ۰ د س س س ج هنده

 یرتشمب ریسه و حرم ار ناو یماع ۵ زی" وه تاک رد دژ وک شور با

 ( مج رتم) .تسا هدش هئارا



 مزیت و پیه یاهیتفگش ۶

 نیا . درک یم نامرد ار هعماج درفا یاهدرد زا یرایسبهک دوب هتخاس

 . دش هدیمان هباشم یاهمان زا یرایسب و تیثمرکفت اهدعبشخبمارآ

 یک دنز هار رد ار ناهجمدرمزارفن اهنویلیم هتوک راکفا هع ومجم

 راکفا ناشکهک یاهدع یارب یتدمزاسپ یلو«درک تیادهرتهب و رتملاس

 درومرهیارب اهنآ و دوب هدش هصالح وا هلمج رد اهنت گر زب درم نیا

 نیا یتح جیردت هب نیا ربانب .دندربیم راک هب ار نآ یبسانمان و بسانم

 «دسیدرگ یم رارکت را ویطوط تروص هب رتشیب هک مه فورعم هلمج

 .دادیم تسد زا ار دو رثا و اوتحم

 یدیدج یثوداج یابند هبدوروزمراپ ماپ هلمج نیا یخرب یارب

 زا لوگنشوداش اهحبص و دندیبا وخ یم عقومەب نآ کمک اب هک دوب

 راک هب ندرک رغورغ اب هتشذگ لثم هکنآ یاج هب و دنتس اخ یمرب رتسب

 اهنبا . دندرک یم ع ورش ار اهراک تیقفوم هب دیماو فده اب «دنزادریب

 یل و ؛دندربیم راک هب یتوافتم رایسب یاههنیمز رد ار هلمج نیا دنچره

 ار دوخ رتهبورتهب دناوتیم یطبارش ره رد اهنآ ریمض هک دنتفگ یم

 یعرب . دیامن ششوک زور هب زور نآ هب ندیسر تهجردو دسانشب

 بتکم نیا نداد هولج شزرایبو ندرک هرخسمرد هعماج دارفا زا رگید

 نداتفا اج ثعاب دناوتیم هلمج نیا را رکتایآ دنتفگ یم و دندیش وک یم

 یهورگ ؟ دنایوربوم ساط هلک رب ایودوشب هتفر رداج زا نا وختسا كي

 یدنموزرآ یامههنیمز رد رکفت ار نآ اهنت ینایمدسح كرد رگید

 « ددرگ ربهسنا رف هب هثوک هکنآ زا لبق یتح ع ومجم رد یلو دنتسنادیم

 لوفا تاب رشن زیمآ هرخموزیمآ زنطتالاقم اب وایاهراک تیمها و ت رهش



 ۷ ... یدیلک ؛سفنهب نیقلت

 . دوب هدرک یدیدش
 رتداشهنتشا دن یساسحاچیه تشگ رب هسنا رف هب هئ وک هک یعقوم

 ماجنایبوخ هبار دوخ تیرومأم هک دوب نئمطم یلو.رتنیگمف هنو دوب
 رود یاههتشذگ زا هئ وک شور هک داد ناشن رشا یاهیسررب .تسا هداد

 اهنآ و هتفریم راک هب اهیرامیب و اهدرد نامرد یارب نارگ وداج قبرط زا

 ؛تفرگ یم رارق بسانم یریذپنیقلت تلاح كب ردرامیب هک یطیارش رد
 و رارکت ار هلمج نیاات دندرک یم قیوشت ار وا نامیاو زاین طبا رشرد

 «دوریمدراد وا» :دنیوگب درداب یرامیبهبتینایو هراشا ابو دنک رارکت

 ۲۰ زا سپ دارفا زا یدایزهدعو «...دوریم دراد وا ... دوریم دراد وا

 . دنتفرگ یم هجیتن دا رکت راب ۲۵ ات

 « دهد شرتسگ ار دوخ تلاسرو مایپ رتشیب هکنآ یارب هئوک

 هرادا وا قباسنا رامیب وناد رگ اش طس وت رتشیبهک د وب هد رک سیسأت یئ وتیتسنا

 یم هئا را تیقف وم بسک تهج ردا ر سفن هب نیقلت فرکشتا رثااهنآ ودشیم

 یئاهشیامزآ سفن هب نیقلتتا رثایلمءندادناشنیا رب وتیتسنا نیا رد . "دنداد

 ای یریذپنیفلست یاهشیامزآ ناونع هب دعب یاهلصف رد هک دیدرگ هئارا
 مزیت وذپیه نئا رباسب . دریک یم رار هداهتسا دروم ی ریذپ مزیت ونپیه

 زا یداسیز رادقم « دوریسم راک هب یسنونک طیارش رد هک یتروص هب

 اهسالک دنج ره . دنا در هئ وک نویدم دریاب ار دود یا راک و تیقف وم

 مزیت ونپیه دوحن یملعیسدرب ماناب یدیدجرایسب باتک - ۱

 دوست بلاسق رد ار سةن هب نیقلت درب راک هک هدش همج رت بناجنیا طصوت

 ثجحب دروم ینادورو یونعم فادها مهو یویند یادها یارب مه مزیت ودپیه

 ( مج رتم) . تسا هداد ها را ار یلمع الماک ییاهشور و هداد را رف



 مزیت ونپیه یاهیتفکش ۱ ۹۸

 نادرگاش یلو «درکنادیپ هسمادا یدایز تدم سفن هب نیقلت یاههرودو

 و یماسا اب ار یرگید یاههرود و اهسالک نیا وا تقیرط ناکلاسو
 یخ ربما .دندش هارمه یناوارف تیقفوم اب هک دن دوش دیدج یاهنا ونع

 یژرنازا هدافتسا«لماک یگ دنزكيهب ندیسر:زا دوب ترابع اههرود زا

 سیطانغم تردسق : نا رگیدرد دوفن یارب یئاههار «یگدنز رد یناهیک

 همه هک رگید یاهنومضم یرایسب ویحور یاهتردق زا هدافتسا یصخش

 مزیت ونپیهد وخ اسب و سفنهب نیقلت زا همه و هتشاد هئوک دیافعرد هشیر

 . دن ریگ یم همشچرس
 و ترهش جوا رد و یریگ هرانک زا لبق یهاتوک نامز تدم

 شدوعهرابرد یهاتوک تالمجیط هئ وک « دوب هدرک ادیپ هک یتیبوبحم
 رظن راهظا هب«دنداد یم تبسن نآ هب ار یئاسآ هزجعم جیاتن هک یشور و

 نارامیب نم  متسینیاهزجعم بحاصدرم نم» :تفگ هناقداصوا.تخادرپ

 راي اهنآ هب هک تسا نیا مهدیم ماجنا نم هک یراک اهنت «مهدیمن افشار

 -تفگش یاهشیامزآ زا یکی «.دننک نامرد ار ناشدوحخ روطچهک مهدیم

 ریمضیور رب هاگ آ ریمض یرا زگ ریثأت ندادناشن یا رب هثوک هک یزیگنا

 دنتسنا وتیمدا رفا هک بیت رتنیاهب.دوب ضین شبامزآ «دادیمماجناهاگ آان

 . دننک مظنمان ای و دنک دنت ار دوخ بلقو ضینتاب رض ؛زک رمتاب

 هنحص هب ناصان رمو نایک وج دورو

 یداسع دارفا طسوت ضبن شیامزآ زیمآ تیقفوم ماجنا دنچ ره

 كو بل اج یا ومضم تروص هب یلو ؛دوبربدپ ناکما تردن هب هعماج



 ا د س س س

 ۹۹ ... یدملک ؟سفن هب نیل

 اب ورا رد یبار هط مان هب یرصم یفوص كي طس وت یراصحنا شور

 اپورا رد هئ وک تضهن هک ینامز نامه رد . دش هتشاذگ شیامنضرعم هب

 هنارگ وداج یراتفر «هنایک وج یئامیسابیبا ر هطءدوبهدیسر د وح لوفاهب

 دوخ ضبن یگداس هب وا .تشاذگ نادیم هب مدق زارو زمررپ ینانخس و

 بیرغو بیجع یاهراک زا یرایسب ماجناهب تسد و درک یم فقوتم ار

 دنویپ؛دیدرگ یم هئارااهنآ یاربهک یتاهیج وت نیرتهنا رکفنش ور هک دزیم

 دوب مزین ونپ يهد وح اب اهنآ نداد

 و هسنوگ زا ینهآ یاههلیم ندسنارذگ یبارهط یاهراک زا یکی

 یاضاقت هبانب « ندب زا اهنآ ندرک جراح عقوم رد هک دوب شاهناچ
 یرتسبیور رب وا .دشیمناپ دشیم ج راخ نوح مخ ز لحم زا«نایفا رطا

 قیدصت اراهنآ یزیت نایچ اشامت اهنآ سمل رد هک ) زیت یاهنزوس زا

 یور رب ار یمرک ولیک ۵۰ ًابيرةت ثکنس كيو دیبا وحن یم ( دند رک یم

 سپ.دشیم هکت هکت كگنس نیا كتپ ت ابرضاب و دنتشا ذّگ یم شمکش

 هکنآ نودب دشیم دنلب شمارآ و راقواب یبارهط  شبامن نیا نایاپ زا

 هتشا ذُک یاج هب وا هنهرب ندرگ و هنترب یشارخ یتح زیت یاهنزوس نیا

 . دنشاب

 ردهک دوب نفد مسا رم كب «دادیم هئارا وا هک ییاهشیامن ردص رد

 هب ار توبات فارطا و هداد رارق یتوبات لخاد رد ار وا ندب نآ یط

 رارق كاحخ ریز رد ار وا هنحص یئانشور رد سس و دن دناش وب یم تقد

 یرانک هب ار اهک اح هقیقد ۲۰ زا سپ « دنتخبر یموا یوررب كاح و هداد

 توبات زا یمارآاب و یدرس وح اب وا و دندوشگ یم ار توبات رد و هدز



 مزیت ونبه یاهتفکش ۱

 شخپ هک یددعتم یستاغیلبت یاهیهگ آ رد یبارهط . دید رگ یم ج راح

 نبا .دوب هدرک داب شیامزآ نیا زا تایح قیلعت ناونع هب «دوب هدرک

 ار نآ نایک وج « ناتسودنه رد هک دراد یهباشمعضو هب تهایش تالاح

 اهشیامن نیا هکنیا یارب . دنبوگ یم یهدمس نآ هب و دنهدیم ماجنا

 وا هکن آ زا لبق هک دادیم روتسد واهدد رک رادروع رب یرتشیب یئاریگ زا

 رپ هبنپاب الماک ار وا ناهدهرفح وینیب یاهخاروس دنراذگب توبات رد ار

 . دنامن یقاب وا سانت یارب یهار هن وگجیهات دننک

 .دیدرگ یتاداهنشیپوا هبو دیسر اکیرمآ هب اپورازاوا ترهش هنماد

 هب وا اب هرک اذم یارب اکیرمآ زا یشیامن یاههمانرب ريدم كي یتح

 اداجن آرطاحخ یگ درزآ اب هئوک لبق یندسم هک یطبارش رد «دسمآ اپورا

 دنمشناد هئوک نیبیل و .دوب یبارهطدورو قاتشم اکیرمآ «دوبهد رک كرت

 رهاظن یبیغ مولعو زیمآ رارسا یاهشناد نتشاد هب هک یرصم" ریقف و

 یارو رد دیسریمرظن هب دنچره .تشاد دوج و یدابز یاهت وافتدرک یم

 یعن رب «تفرگ یم تروص یزودنارزرطاعهبدصرددص هک اهشیامن نبا

 هک ییاجنآ زا . دشاب هتشاد دوجو مه اهیدنب مشچ و اهیتسدرت زا

 "الماک تسنا وتیسم روشک ره ددعتم یاسهرهش و یئاپورا یاهروشک

 -یمنیلیلدهنادنمش وه وا «دنک هدروآ رب ار یبار هط فادها و اههمانرب

 یعقوم.دنک ع ورش رود یاهنیمزرسهب ار مواعمان یاهدمایپابیرفساتدید

 دننک نشور یبارهط لامج هبار ناشنامسح دنتسنا وتن اکیرمآ مدرم هک

 درا وه هب وا یاهراک هوحت هراب ردیتاعالطابسک یارب اکیرمآ دبا رج

ı— Samadhi 2_ Fakir 



 ۱ ۱ ۰. یدیلک ؛سفن هب نیقلت

 یئ وداج یاهشداہنناطلس هب بقلم نامزنآ رد هک دندش لس وتم نوتسترت

 ریسفت دروم ار یبارهط تازجعم هنوگنیدسب نوتسترت .دوب اکیرمآ
 :داد رارف

 یکیتسالپهل ولگ كی نتح - ود قدرط زا الامتحا ضبا ندرک فق وتم

 راشفاب هک ینعم نیا هب . دریگ یم تروص ریقف نهاریپ لغب ریز نیچ رد

 هنس هسفق رادسج و كایتسالپ نیب لغب ریز هرفح رد ثک رج رس«نآ رب

 . دسریم رظن هب فقوتم ضبن هجیتن ردو دوش یم هتسب ًاتقوم

 رد هسک تسا یدنب مشچ كی یزلف یاههلیمای نزوس ندرک ورف
 هتسد دراو راشفاب « دنک ر وبع تسوب زا یزلف هلیم هکنبا یاجهب تهی

 ۱:تسا هدش ندب دراو هک دسریم رظن هب روطنیا رهاظ هب و هدش دوخ

 د ومن مالعا و درک حیحصت ار دوخ یلبق تواضف نوسن رت دعب یاهلاس رد

 باصعا وثگ ریمک تاع هبهک دن وشیم هداد روبع یطاةن زا اههلیم هک

 یدردیب نیا هاگچیه اصخشوا هتبلا .دنک یمن داجیا یدردو یزیرن وخ

 یدردیبداجیارد مزیت ودپهدو> هل شقن زا و دادن هئارا ار ین وخ یبو
 . تشادن عالطا یطیحم نوح نایرج ندرک دنک و

 .دراد دوج ویاهداسین وح هکبش هنوگ و هناچ رد درک یم لای وا

 درک یم جراح ار اهنآ یگتسهآ هب وا رگا «یزلف یاههلیم روبع زا سپ
 زا هلیم عیرس ح ورح یل و دشیمن رهاظ یزیرنوخ زا یرثا هن وگچیه

 یراب حست مسا رم دهاش هک باتک نیاناگ دنناوخ زا یدایسب یا رب تا

 ناطاس هر اگجب و هناشردنا هراس یخ وت و ریسفت نیا هدناهد وب ناريا رد شی وا رد

 (مج رتم) درادن یبیذکت هب یزاین اکیرمآ یثوداجیاهشیامف



 مزیت ونییه یاهینفکش ۱۲

 اب ۰ دوب هدرکن ادیب ندشعمج تصرف مر هکنآ تاع هب ندب

 هکنیایاج هب نایرج نیا رد نیاربانب .دوب هارمه یزیرنوخ زا یتاجرد

 .درادتلاخدكيژول ویزیف شنک اوكيدنک تلاحخد ناسناریمض تردق

 -یمالوبق نوتسنرتار خیم ابنزوسزا یرتسبیوررب ندیبا وسح

 دوب هدبد مشچ هبامیک وج طسوتا رنآ ماجناناتسودنهرداه رابا ریزد رک

 شیامزآ هکنآ یاج هب دشاب رتشیباهن زوسدادعتهچ رهشیامزآ نیا رذ

 دادعترب ددب نزو میسفت رد | ریز .دشدها ودخ رتتحار «دشاب رتتخس

 تسوبهک ددرگ یم دراو راشو مرگ دنچ خیم اب نژوس ره یوررب اه؛زوس

 هدادرا رف تکنس ند رک درخ .دنک یمتمواقم طبا رش نبا رد یتحا رهبندب

 تسا یاهداتفا شیپ و یتامدقم رایسب یاهشیامن زا مکش یوررب هدش

 نآ ماجنا هب ناناواهپ زایرایسب اهاتسورو اهرهش یاهنادیم زانک رد هک

 تگنسحطس رد كتب كون یورین شخیباب تهیفحرد یل و . دنن ر یم تسد

 تفایرد ار یفاضا راشف یزیچان رادعم خيم اب نزوس ره «ندب حطسو

 . دنک یم

 هک یاهلئسم چیه د وب دقتعم لوست رت مهدد رک نفدهمان رب دروم زد

 رد و ندب فارطا رد .تسین راک رد ۱ درک یقلت یداعریغ ار نآ ناوتب

 سنت اب یاهعقد ۲۰ نا وب هک تسها وه رده: توبات ینورد هط وحم

 و اهنت توبات هطوحم رد یبار هط هکاحنا زا .دنام هدنز نآ رد مارآ

 اب یتیب زا ار اههبنپ هک دراد دوج وناکما نیا نیا ربانب ؛تسا بقا رم یب

 یدازآ ریسم«نآ زاا وهروبعیا رب یبسانم رییغتاباب ودنک ج راخ دوخناهد

 ار حصو هرابود «توبات رد ندوشگ زا لىق تاظحل ردو دروآدوجو هب



 of ...یدیلک ؟سفنهب نیةلت

 : دنادرگ رب یداع تااح هر

 تاغیلبت اب و طبا رش نیا رد هک دیآ رظن هب روطنپا تسا نکمم
 نتفرد رد ار حالص دنمش وه ریقف دوب هدمآ لمعهب وا هبلع رب هک یدایز

 -هعباش نیا اریز تسی هنانیبعفا و روصت نیا.دوب هتسناد اکی رمآ هد

 ءدشاب هتشاد اکیرمآ رد ارییاهشبامنیباپرب دصق هک یسک یارب اهینکارپ

 یبارهط رگ! .درادشزرا یتاغیلبت یاههنیمزرد رالداهن ویلیم ج رحلداعم

 یبنامحر مان هب یرگید ریقف نامز زا ههرب نآ رد « تفرن اکیرمآ هپ

 یاهشیامنهتشر کر هثاراهبع ورشو تشاذک تیقفومو تو رثیایندهبمدق

 رد هک یبنامحر یاهشیامن یارب اکیرمآ طیحم . درک رتاریگ و جیهم

 یدایزقایتشا «دادیم ماجنا ار یبار هط یاه راک هباشم درا ومزا یرایسب

 همان رب گکی«هنادنمش وههداملاقوفتسژشکی نا ونعهبیب نامحر.تشاد

 درک رازگ رب اکیرمآیاههاگشناد دیتاسا و ناکشزپ یارب ار بوعخ و هژیو

 ریثأتتحت ار اهنآ « تشاد دوجو وایاهراک رد هک یتلاصا و تقا دصاب و

 .داد زا رق دوحخ

 هک دوخ نابوجشناد هوبنا باوج رد یسانشناور ناداتسا زا یکب

 امش :درک مالعا «دندوب نآ یملع هیجوت كابند هب و هدید ار مسا رم نیا

 رد درف کی همانرب نیا رد .دیدوب مزیتونپیه دوخ همانرب یکی دهاش

 یملع ظاحل زا هدیدپ نیا . هژوس مهو تسا روزیتونپیه مه لاحنیع

 لامتحا و را وشد رایسب نآ شیادیپ طبا رشو ناکما یل و تسا ربذپناکما

 -یمررظنهب یندرکنرواب ع ومجمرد نیاربانب .تساردان رایسب نآعوقو

 یفرعم یملع تروص هب مزیدونییه دوس زونه نامز نآ رد هتلا .دسر



 مزیت ونیبه یاه.تفکش ۱ ۳

 .دوب هدشن

 یلوتشاد یمهم شن م زی ونپیه دو ناب رج نیا رد ثکشنودب

 فارطارد .دوبنردان نآ شیادیب ناکما ؛درک یم لایح واهک مه اهردقنآ

 اب تسدتا آ یدا دعتءمیدرک مالعا هک رواعنامه اهروزیت ونپیهزا یحرب

 یطرش بوح ردقنآ اهنآاهنیرمت رارکت اب هک تشاد دوجو بک رم

 - تخس و هتفر ورف لاح هب ًاعبرس یاهراشا اب ءامیا اب هک دندوب هدش

 لمحت ؛ دنروایب ورباهب مس هکنآ نودب ار اهراک نیرتک اندرد و نیرت

 قیرط زا هنحص نامرهق دو مه ندش نفد مسا رم دروم رد .دندرک یم

 ینعم كياجنيا رد ود ره تقیقح رد هک ) سفنهب نیقلنابمزیت ونپیه دوح

 هظحالم لباق شهاک اب هک تشاذسگ یم یطیارش رد ار دوخ (دنراد

 .یمن سفن هک درک یسم دومناو « سفنت هلمجزا یتسبز یاهتیلاعف

 .دشک

 نیا هب تسیابیم راک هب ع ورش زا لبق یبنامحر «هئوک قطنم اب

 مه راک نایرجردو تسه راکنیاهب رداق هک دشاب هتشاد نامیا عوضوم

 هعیفد ره نیا ربانب .دهدیم ماجنا ار اهراک یب وعن هب دراد هک دنک رکف

 عضو نبا نا رگید رد هک یتروصرد .دوب دها وح هیناث مکحرد وا یارب

 هزادناهب هقیقد ره اهنآ یارب و دنک یم یدایز یتحارانو با رطضا دیلوت
 اب . ددرگ یم روآ جنر رایسب عاضوا لمحتو دشک یم لوط تعاسكي

 هب یعطق ‹«دوب دوهشم یبنامحر رهاظو راتفر رد هک ینوکسو شمارآ

 لاوحاو عاضوا رب مک اح مزیت ونپیه دوخنایرج نیارد هک دیس ریمرظن
 .تسا



 ۱ ۵ ۵ ...یدبلک ؟سغن هب نیملت

 رد مزیتونپیه دوخ شقن اهنت ءاهشیامن نیارد بلاج رایسب هتکن
 یهورگ مزیت ونپیه هکلب «دوبنشمارآ ساسحا تهجرد هدنهدشیامن درف
 ۲۰ نامز اهنآ یارب هک دشیم ثعاب نایجاشامت ندروآ ناجیههب هار زا

 دنک ساسحا یدرف رهو دیآ رظن هب نامز زا ریذپان ناباپ یاهرود «هقیقد

 نیا .تسا هدش سوبحم توبات كچ وک هطوحم نآ رد مه شدوح هک

 یزابتسیترآ هک یعقوم یبامنیسیاههمانرب نایچاشامترد یمدآ راتفر

 نیا رد.دروخیم مشچ هب یدننامیب ح وضو اب دسریم دوخ ج وا هسب

 -یم یرا رقیب یلدنص یور رد هک یلاحرد یچاشامت باهتلا رپ تاظحل

 ار وا یروط و هد رک قی وشت ار امنیس هدرپ یور هشيپ رنه ح وص وب «دنک

 یتسود اب هدنز ناسنا یئوگ هک دنک یم قیوشت دایرفو توسو تسد اب
 ريز رد توبات نتفرگ رارق ,دیامنيم بیغرتو قیوشتدراد روضح هک ار

 رد.درک یم سبح هنیس رد ار هدزناجیه نایجاشاهت یاهسفن رتشیب هلاخ

 زجهب همه .دندوب هدش یدننامیبناجیهو باهتلا راچد همه طبا رشنيا

 |ینیدوهیرناه مانهب رفنكي

 زیمآ زا رسا تبیصحش كب «یسب.د وه یرناه

 شنب رفآ روآ دایینید وهیرثاممان اکیرمآ رد نرف مب ركي یا رب

 ینعم نادب نیاو تشاد ار یئاهر ناطلس كگ رزب مان وا.دوب اههزجعم

 دنب و دیق رد ار وا هک یتیعضو ره زا ار دوخ تسناوتیم وا هک و وب

 ای ینهآ دنبتسد اب ار واییاهشیامن بلاق رد . دنک اهر «دنشاب هدیشک

 لعناد «ینیمزربز یاههمعند «نادنز «راغ گاج وک یاههظفحم رد تبانط



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱9۶

 و دندرک یم راتفرگ رگید یاهتیعقوم زا یرایسب و .....نینهآ هبمج كب

 یاربو دندومنیم اهر یاهشیش ضوح لعخادهب هتسب یاپو تسد اب اپ

 رد اهسفن هک یلاح ردو دندیشک یم وا فارطا یاهدرپ هظحل دسنچ

 یور هب لاحرس و داشو هدرک اهر ار دوحخ وا ءدوب هدش سبح اههنیس

 یزابهدبعش هباس رد اهراک نیا درا وم زا یرایسب رد .تشگ یمرب هنحص

 لحخاد رد ار وا هک تاشیامنزا یکیرد الثم .تفرک یم ماجنا یتسدرنو

 هراوید زاوا «دندوب هدرک نفد نیمزریز رد اد توباتو هنادرارقیتوبات

 شیامن ريدم قاتا هب یلن وتدوردزا هک یاهچیرد و توبات لغب یئوشک

 نارگ اشامت یباتیب و باهتلا هک یلاحردو دشیم ج راخ ؛تفاییم هار

 دن دیدیمن ار وا نایچاشامت مک رون رد هک تام هشیش كب یارو زا ار

 یم ار دوخ چیودناسوهوهق یمارآ هبهک یلاحرد.دیدیم ار اهنآ وا و

 زا سپ و درک یم هاگن هنحص زا ج راح یئاشامت هنحص نیا هب هدروخ

 تفریم توبات لجن ادهب لئوت زا هراب ودتسنادیم یفاک ار نآ هک یتدم

 هدش خيم رد ندرک زاب زا سپو تسبیم ارذآ یئولهپ یئوشک برد و

 .دیسریم ج واهب باهتلا رگید راب «وا جورج و توبات

 یاهراک دننام ینیدوسص تاشیامن زا یرایسب رد هصالحخ روطهب

 مه یناجرد «یتسدرت و یراکبیرف رب هوالع مونراب .ت .ب یشیامن

 زا ار دوخ یاهراک ینیدوه .دروعیم مشچهب یزرفو لمع تعرس زا

 ورتداشاکیرمآ مدرم هک ینارود نآ رد .درک ع ورشدمبهب ۱۸۹۰ یاهلاس

 ندشهتخاساب یهافرتاناکماروفوو تامعندوج واب.دند وبالاح زا رتهداس

 رد لوا یناهج کنج زاغآ رتمهم همه زا و « لیبموتاامنیس ۰ اما وه

 وداد با رطضا هب ار دوخ یاجشمارآ ویداشنیاجی ردتهب دعب یاهههد



 ۱۰ ...یدیلک ؛سفن هب نیقلت

 یکاکش و ینیبدب اب ار دوخ یاج هناکدوک طاشن و یشیدناهداس نآ

 هک یئاه ریجنز و لفق الثم هک دشیمن روصت عقومنآ رد .درک هضواعم

 ینید وههک یاهلیم ابو دیلک كياب یگ داسهبهدشهتشا ذگ ینیدوهیاهتسد رب

 را رسا نیا مامت اهدعباما .دشاب یندشزاب.تفرگ یمشیابناتشگنا طسو

 .دید رگ ءاشفا نویزب ولت و امنیس طسوتهدرپ تشو

 ینید وه هب اشم یاهشامن اکیرمآ رسارسرد هکنبا اب عقوم نیا رد

 هرهچ یناغیابت یاهرتسوپ رب یاهشوگ ره ردو تشاد یدایز نا رادفرط

 هداتفین رطح هب ینیدوه ترهش یلو «دوب هتسب شقن یئاهر ناطاس كب

 اب هلباقم رد یلو تشاد تباقر وا اب نوتسترت یدودح ات اهنت و دوب

 -یم هئارا یزابهدبعشو یتسدرت نودب ًارهاظ ار شیاه راک هک یبنامحر

 طبارشنیارد .دومنیم هولجلکشم رایسب ینیدوه طسوت تباقر درک

 تسیابیم ای هدوب هدش هجاوم یرتیوق درف اب نامز رذگ رد ینیدوه هک

 اب وا یلو .دوش دراو فیرح اب هزرابم كی رد ابو دنک یلاخ ار هنحص

 درک ینکارپ نجل هب ع ورش؛تشاد هک یعیسو یتاغیلبت تاناکما كمك

 دوج وم یا وه اب هک دومن مالعاوا .درک یفرعم زابلغد یدرفار فیرحو

 یال زا دنچرسه «دنک تمواقم هقیقد ۲۰ دنا وتیم یدرف ره توبات رد

 باوسجرد یبنامحر . دنک یم روبع اوه یرادقم مه توبات یاهزرد

 دادروتسد یظفل یئوگباوج یاجهب وا .درک لمع هنالفاعو یلاع رایسب

 تدمیارب ار توباتنیا ودنهدرارقریذپانذ وفن توبات كر لعنادرد اریو

 قامعارد «روهطوغ تلاحرد ناتاهنام یاهرختسا زا یکی رد تعاسكي

 ادن رادهگن بآ



 مزیت ونپیه یاهیتفکش 10۸

 رد و دمآ رب یئوگباوج ددصرد ینیدوه هرظتنم رغ یتر وص هب

 رد هقیقد ٩۰ تدم یارب ءانش رختسا کی رانک رد یگ رزب شیامن ثکی

 نیا رد هک دومن مالعا نآ زا ح ورح زا سپو دنام یقاب یتوسبات لخاد

 نژیسکا هریخذ اهنت هکلب درادن یشقن یعیبطقوف یاههدیدپ شیامن

 اب سفنت نآ زا سپ و « قیمع یاهسفن اب شیامن ع ورش زا لبق یقباقد

 زا هیجوت نیا « درک یفرعم شیامن نیا زمر ناونع هب ار مارآ یگنهآ

 کب یزاساج ینبدوه هعباسهب هج وتاب و دون هدننک عناق یملع ظاحل

 رتشیب وا سابل لخاد رد اب توبات لعاد رد نژیسکا کچ وک لوسیک

 هوبناهدهاشم ابوا هک درک فارتعا اهدعبینبدوه .دومنیم هولج لمتحم

 هب نیفلت تاریثات و مزینونپیهدوحخ دوجو رکنم ادتبا «یبالق یاههسلحن

 ثکی دراوم زا یحخرب رد هک درک رواب «دابز تادهاشم اب یل و دوب سفن

 ییاناوتو رنهنیارب تفرگ میمصت نیاربانب .تسانایرج رد یعفاو هدیدپ

 رد كلاخ ریز اي بآ ریز رد نفد هلوقم رد هک دریذپب و دنک ادیپ طلست مه

 مزیت ونپیهد وخ زا ریغهب یزارنارگشیامنهمهاب طابتراردو نیمزهرک مامت

 . دزادند وجو

 مان هب نامز نآیحور فوت ناسانشراک نیرتهتسج رب زا یکی

 «تشاد رظن ریز ار ینیدوه و یبنامح ر راک زرط هک نوتگنب راک

 هدنز نفد رظن هطقن زا رفن ود نيا راک یاهیگ ژیو هراب رد بلاج ی ریسقت

 .تسابلاج مزیت ونپیههب نابانشآ یارب نآ هب هج وت هک تسا هدادراشتنا

 تشگنا ءمسا رم ع ورشزا لبق یاهظحل یبنامح ر «وا یاههتشون ربانب

 یور رد ار دوح تسش و یناشیپ یور رب ار دوخ تسا ر تسد ینایم



 ۱۹ ...یدیلک ؟سفنهب نیقلت

 کش بوج یاهکن لوح رگ ون یئدم زا سیو دادیم راشف هرجنح

 دادیم رارق توباترد ار یبنامحر وا و داتفایم شرایتسد تسد یور

 زاسپ توبات لعناد زا وا ندروآ نوربب زاسپ .تسبیم ار نآ برد و

 تشادیمرب شتر وص یور زا ار وا تسد رابتسد «شیامزآ هرود مامتا

 .تفابیم زاب ار دوخ یداع عضو رگید راب وا یهانوک تدم زا سیو

 ردو درک یم قرف ینیدوه یارب عضو «نوتگنیراک یاههتشون ساسارب

 و هدیناشوب ار صد دب مامت قرع زد تا رطف توبات زا جور حقوم

 .دیسریم ۱۴۲ دودحهب وا ضبن نابرض دادعت

 یاهچ.هام ینخستا اح كد رد | رد وخیبنامحر نوتکنب راک رظن هب

 هک یلاحرد . دادیم رارق تسا یمزیت ونمیه هساخ یاههناشنزا یکی هک

 ماجنا تلاح نیاهب ندیسر یارب یدیدش یلو هناففومان شالت ینیدوه

 .تشاد تهابش یعفاو ندنک ناج كروب تگ رزبدربن نیا ردوا راک .دادیم

 و ت رک نیرمت هتشر كر جیاتن مشچ هب ار یبنامحر یاهراک وا

 هدیدرگن مالعا و فشک یملع تروصهب رونه مزیت ونپیهد وح ع وضوم

 تروصهب نآدوجو زا زیمآ رارسا مواعناگ دنراد زایخرب دنچ ره دوب

 هتشاد یهاگ آنآ نطاب زا هکنآنودب ار هدیدپ نیاو دندوب هاگ آ یلمع

 .دندرک یم یفرعم هنایفوصو ینافرع ریباعت اب دنشاب

 یاهیزادرپلیاد نیاو دشن فشک بلطم تقیقحینشورهب هاگچیه

 دروک رتشاد میمصت ینیدوه .دنام یقاب دوخ تلاحهب نانچمه داضتم

 نا رت ینالوط ماجنا درومرد یعیسو تاغىلىت نیا رباثب دنکشب ار فد رح

 رکف اریز درکن صخشم ار نآ نامز یلو .داد ماجنا هدنز نفر نامز



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۱۰

 ار هدشت تەن دروک ر ندا یبنامحر « هلصاف نیا رد دیاش درک یم

 یرگیزاب و تسویپن ققحت هب نرق شیامن نیرتگ ر زب نیا هتبلا .دنکشپ

 یرامیبتلعهب ۱۹۲۶ ربتکا ۳۱ رد تسا نامز رذگنامه هک رتتسدربز

 . دروآ رد یای زا ار ینددوه تبورتد ناتسرامیبرد داح تسیدنابآ

 یب-دیمح مانهب رگید ریقف کی ۱۹۲۷ هیوناژ ۲۸ رد دعب لاس

 هقباسیب دروک ر یس رج وین رد دوولکناهیحانرد یماع لرتنک نی رتقیقداب

 راتفر رد تقد اب ینیع نادهاشزا یرایسیو تشاذگ یاجهب ار تعاس ۳

 ره هب .دننشاذگ دیئات رهم نوتگنب راک رظن راهظا تحص رب 4 یب- دیمح

 .دوب یلاخ دیدج ینکشدروک ر تکی یارب ینیدوه یاج لاح

 شا همانرب یاربار دروک رنیرتهب و نی رتشیب نایمنیا رد هک یدرف

 هب وا .دوب نوسترت درا وه اکب رمآ یئ وداج تایلمع ناطاس درک بسک

 ار یدنه ضاترم کی یبیوداج ثگ رزب یوش کی زا یتمسق ناونع

 هک یتوبات لاد زد "هسلخ تلاحرد نتفد ورف زا سپ هک درک یفرعم

 دیبا وح دوب هشيش زا همه یزلف كکیراب راون زجهب نآ یاهرادج مامت

 هباپدنچیورهنحص طسورد یاهشیشضوح کی نورد ار توبات نیاو
 رظان ثکیدزن زا ناوارف تقد اب مه نایچاشامت زا یرایسب و درک قلعم

 .دندوب ع اضوا

 ؛دوب هتفرگ را رف نایچاشامت ميفتسمدبد رد هرظنم نیا هک یلاحرد

 ارجا مه یرگید یاههمانرب تدم نیارد یکتسح زا یریگ ولج یارب

 نآ خاوناو داخ لصن۰ یلصف یط نیون یملع مزیت ونبه باتک رد -۱

 ( مجرتم) .هتسا هدش ریس و جی رخت



 ۱۱۱ ...یدیلک ؛سفنهب نیّقلت

 نیرتكاکش هک دشیم ماجنا هدشلرتنک و بوع ردقنآ مسا رم .دیدرگ یم

 ردهک روطنامه «دننک ح رطم ار یزابهدبعش ثکب دنتسنا وتیمن مه دا رفا

 یفخمهب ینبدوه یاربو یفخمیاوههل ول کی دوج وهب یبنامحر دروم

 شیامننایاپ زا سپ .دندرک یم رکفنژیسکا کچ وک لوسیک ثکی ند رک

 دندرک ج راخ نآ زا ار یدنهضات رم و دندوشک ار یاهشیش توبات رد

 تعاس کب مه یدعب همانرب رد هک دیسریم رظنهب لاحرس ردقنآ وا و

 | دنام توبات لحاد رد بآ ریز رد

 را رسا مسا رم دنويب ارهدنز نفد همانرب نيا نوتسترت

 رد مهم لماوع وا . دسیما برع یسملع یاهشیام اسب قرش زیمآ

 .دومنیفرعم اوه هریخذ و مزيت ونپیه هساحخ هب ندمسر ار راک نیا ماجرا

 هنححصیور رد ینا رذخس تز وص هب رز وطنیمه یدش ءاضرما هل اقم کد رد

 دنه ناک وج طسوت كاح ریز رد هدنز نفر زا یاهدش تبا دراومهب وا

 یخ رب رد ."دناهدرک ادیپهمادا اههتفهیتح و اهزور.اهتعاس هک درک هراشا

 رظن هد هد رم ح وص وهب هدوب هدش ج راخ نفک زا هک یدرف درا وم نیا زا

 کو یداع تلاحهب دا رفا نبا جی ردتهب یندم زا سبپیل و دیس ریم

 شوردنجم زین ونییهدوخ تردقدرب زاک هوجت باک رد ا

 .تساودشوداد ح رش نشبت یدهدهب ندیسر شوردنچو مرا ونه دوخ ۹ب یسرتسد

 ندي زاین ناش مک و لازاب مسیلوب اتم دیدش ندش مک هب هحوت اب تالاح نیا رو

 یئاهدسام و لاخ نايه ذا نژیسک ا دامجزا اهزاگ روع و راشتنا و نژیسک اهب

 رثداب زیاد رە ار دا ندرک رت یال وط ناک ما هد وش یمدن>حب ر ت و ۳ یوره5

 (مح ر۰) .د زاد دوج ر



 مزیت ونیبه یاهیتفکش 1۲

 یم زین ودمبه دص رد دص اهوهدن دب نیا هک دوب دقتعم وا .دندادهمادایگ دنزهب و

 . كتمسه

 رارق یاهشیش توبات نیا رد یداع دارفا رگادوب دقتعمنوتسن رت

 .دننک یم مامت ارنآ رد دوجوم نژیسک | مامت هقیقد ۱۰تدمرد دن ریگب

 هدنهد یم ناشن هک یایباتیبو ناجیهابهک دراد دوج و لامتحا نیا یتح

 ثک رربزار .دنناس رب نایاب هب ارنویسک | هریخذ مه تدمنیا زا رتمک رد

 ره زا دیاب « تسا شمارآ و ینک رح یب هج رد العا ظفح نایم نیا رد

 - یم ادیپ نژیسکا زا یرتشیب رادقم هب زاین ًاموزا هک مزالریغ تک رح
 ماجنا یرتشیب یاهشیامننوتست رت ؛ودنهنیا کمک اب .درک زارتحا «دنک

 اب هد رم هيبش یتیعضو هسلح تلاحرد درف نیا اهنآ همدعم رد هک دادیم

 اب هک درک یم سفنت هتسهآ و مک ردقنآ وا .دادیم ناشن ار رضتحم ناسنا

 .دنامبهدن ز تسنا وتیم یدایز تدم یا رب یمک یاوه

 یاهاضف ریاس ابو را وآ ریز رد هک یناسک تشاد دیک ان نوتسنرت

 تسدهنادیماان تاک رحوداب رفودا دهب هکز آ یاجهب ۰ دن وش یم س وبح ۸ هتسب

 تلاحیالعا دحرد رگ دادما دا رفاندیسر دیماهب سفنهب نیفلت اب «دننزب

 رد ینیب شیپ نیا .دن وشن سردوز یگفح راچد ات دنریگب رارق شمارآ

 رسبز نانک راک هک یشاهتراهم زا یکی ا ریز تسویپ تقیقح هب امرصع

 یرا رطضا طبا رش اب هلباقم یا رب مزیتونپیهد وخ «دنریگ یمارف اهیئابرد

 یلءعیاههار زا یکی مزیتونپیه مینک هراشا هک دشاب بلاج دیاش .تسا

 امییاوه اب ترفاسم زا تدشهب هک تسا یناسک یئاوه یاهترفاسم یا رب

 . دن راد سرد



 ۱۱۳ ...یدیلک ؛سفنهب نیقلت

 رد صصختم هک یئاکیرمآ ناگدنسون زا یکب دعب لاس دنج

 ترفاسمرد «تسا زیمآ رارساای هدیشوپ مولع یاههتشررد باتک نتشون
 تادهاش مهب هدوب اهشب امن نیا راذگناینب هک یبار هط زا رادیدو هرهاقهب

 .یم تایح قیلعت ارنآ یبارهط هک هرابنیا رد یرتشیب تاعالطابسک و

 دوخضبن نابرض یبار هط روطچ دید نوتنورب .دیدرگ لئان «دیمان
 هار یولج ءدوخ نابز علب تقیقحردو نابز ندناخرچ ابو فقوتم ار

 دودسم هبنپ اب وا ناهد و ینیب یاهخاروس سپس و تفرگ یم ار سفنت

 ریز رد مينوتعاسکی تدم یارب یتوبات لخاد رد وا دبلاک و دیدرگ یم
 یتایح یاوف جی ردتهب روگ زا ندمآ نوربب زا سپ و دشیم نوفدم كا

 .تفابیم زاب ار دوخ

 با وح هک مینک رواب ار ع وضوم نیا هک تشاد رارصا یبار هط

 ناباپزا سپ وا هکدوشیم قیمع ردقنآ روگ رد روضح تاظحل رد وا

 وا .درادنتسا هتشذگ هک یتانایرج زا یاهرطاخ نیرنکچ وک مسارم نیا

 زیمآ رارسا نایرج ثکی اب اههمانرب نیا ع ورشرد هک تسنادیم طقف

 راب یتدم هج زا نس هک دنک یم صخشم هکلب «دوریم با وعهب اهنتهن

 ۳۹ ۰ بن. . ۱ 5 ی

 ردیشیامنیاهت رفاسم هب یبار هط هک ینارود رد . دوشرادیب دياب رکید

 مزیت ونپیهدوخهب یب ایتسدشودو حرش یلمعویملع (زیتونپیه باتک رد -۱

 لود ربارب . تسا هدش هداد حرش ی ریا ونیب# یاههبلخ قمع یدنب هقبطو

 دوشیم لصاح داسیز یمعكيرد یتسیل وب انموس تلاح نیا سیوید و دنایسوه

 هداعلاقوف مزي ونیبه دوح اب و لکشم یل ومع» مزیت ونپیه اب نآهب یسرتسد هک

 (مجرتم) .تسا لکشم



 مزیت و:بیه یاهیتفکش ۱۳

 ىس اتاك ه در دی رد و هعیسطلاعاروام ریباعت هب رتسم هد ود لوخشم اب ورا

 راک یارب ارینیمزتاهیجوترتشیبنوتن و ربابرادید ردیلو تشاددیک ات

 ۰ ینامسآ زوهر U دش ی٥ لئاف دو یاه

 و یبنامحر تا زرابم د زوم زد یبلاطم یباد هط اهتاقالم نیا رد

 ید وه هب ینادافتنا و درک تیامحیبدامحر زا وا. تشادراهظا ینیدوه

 . مینک یم
 ى اباباکب رمآ رد اریئاهر یاهب اداس و نیگنا تفگش نادرهناتساد

 ناطاس کب ۱۹۵۶ هبروف متفه رد ینعی لاس دنچ وتسیب زا دعب .تسین

 نیما یس رد و دید رک رهاظ اکی رم آیاهشب امن یاههنححص رب یئاهر لر لوس

 دوبهدرک را زگ رب ار هدنز نفد مسا رم رجتسا کر رد ینیدوههک یلاس

 دروک ر .دیدرگ رازگ رب هدن زنفد مسا رم کب رگیدراب ادامه ردتس رد

 دد لح نامه ر4 هک ین روص رد «دود همد ۳۱ تبع اسگکد ایر یید وه

 تو: ای رد ۵.ن اد ۳۰ و 42.8 د۴۴ و تعاسلکر طبا رشنامه رد یددار مانهب

 توباترد دوج وم یا وه 4 تشاد روصح هح ص رد هک كکشزب کد .دنام

 .تسنادیم یفاک یلومعم سفت AA ° رثک ادح یارب ار

 رگدد ینکشدروک ر کی رد ندنل رد یدنا رلاسود تشذگ زا سپ

 ۲ نامز دوب هدش اهرانش رختسا گکییاهبآ نابمرد هک ینوبات لخادرد

 د زا دبا هب سس رد وا تورات نح ره .تشاذگ یاس هد ار 9-42 د ۳و تغ اے

 هر نیبثکب راب هدننب كد یلودرب ینادوه ددافتسا دروم توبات نامه

 یا وه. رد LORE دراشا دود ینددوه را رتک> وک هک یدنار مادنا

 ھے — س د ل ال ن س لس س ل لے



 س ل gg تا سس

 ۱۱۵ ...یدیلک سفنهب نيل ۱

 رظن رد مه ار هیج وئ نا رگا 3 رک و نیما توباترد ار یرتشیب

 .د وب هج وت لباف یدنار یفاضا دروک ر هود ۳۰ ز ونه «میریگب

 2 2 مان هب رابت یفرش یئاکی رءآ کی تعیفحرد یدنار

 ار مزیت ونپیهدوخ و مزیت ونپیهدوخ یدادجا رنه یشوهزیت اب هک

 یندشن شوما رف ناطلسهب تبسنوا رتشیبیهاگ آ نیاو دوب هتفرگارف ار

 و كد وک اهن ویلیم لو رد طاشن و یداش یبایند هک دوب شبامن یاه رالات

 اهت واضق رد هک یئاهداضت هوبناهب هجوتابو دوب هدروآ دوجوهب تگ رزب

 نیا زا یرایسبرد «دیدرگ هراشا اهنآهب مه تمسقنیاردودوب دوج وم

 و هتف رگ تروص نامز هنهب ردو تیک رسا رسرد هک زیگناتفگش تالاح

 اهنت زیمآ رارسا ریسفت نارازهو مان نارازه زا رظنفرص «دربگ یم

 ریمض زیگنا رب باجعا ه دد دز ن رک رر هک وراد دوج و زار و زمر کی

 .تسا سفنهب نیقلت اي مزینونپیهدوخ نآ و تسا



 م زیتونییه یاهن ومز

 یراذگ ریثات تردعق اب امش یئانشآ یارب هک یهار نسیرت هداس

 تالاحو یمزیتونییههبش تالاح رد نآ تا رثا هدهاشمو سفن هب نیقلت

 صخشم و یاهباپ شیامزآ دنج ماجنا « دراد دوجو مزیتونپیه كبس

 نیا یارب درادن یموزل . دشابیم ناتدوخ یوررب اهنآ تارثا ندومن

 دینک روبع هتفرگ رارق دنلب جرب ود كونیوررب هک یرا ولا یورزا راک

 ماجنادنچره دی وربهج ریش ایردهب یرتم ۲۰عافترا رد یاهرخص زا ای و

 هک یراک .تسا یندیدو بلاج رایسب ندش ماجنا تروصرد اهراک نیا

 رب و دینا وخب ار بلاطم نیا تقدهب هک تسا نیا ؛می راد راظتنا امشزا

 . دینک ناحتما كب هب كبار اهنآ ناتدوخ یور

 مه هب اهکلب ندیمسج ١.

 تمسق رد ار ناتد وح تسار تسد هناشن اب هبایس تشگنا كون
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 مزیت ونیبه یاهینفکش ۱۱۸
 توت یی یا یا کیو یو یو یو و و ویو

 رد.دیشکب نیئاپ هب ار نآ یدایز راشفاب و دیهد رارق یناشیپ طسو و الاب

 هدهاشم ار دوخ تسار تسد تشگنا كون دسینک ششوک طیارش نیا

 رارق امش یئانیب نادیم زا ج راخ امش تشگنا كلون هک اجنآ زا . دینک

 تیاهن امش یلو .دوب دهاوخن ریذپ ناکما نآ هدهاشم نیا ربانب «هتفرگ

 امش مشچ هرک هک روطن امه عفوم نیا رد.دب ریب راک هب ار دو شش وک

 . دیدنیب ار ناتنامشجح كاب « تسالاب هج وتم

 تشگنا سامت لحم ینهذ ریوصت هتسب نامشچ ابهک عف وم نیارد

 ناتدوخ یناشیب تسوب تشگنا راشف اب و دینیبیم ار ناتدوخ یناشیپاب

 ششوک رکا.دینک زاب ار ناتنامشج دین اوت یمن رگبد«دیشک یم نیت اب هبار

 مه رتکب د زا مه هب اهکلپ اسد هد و یش دها وخد یلمع راک نیا دمنکب مه

 عضو اھ مش دی را کی ودی راد رب یناشیپ یور زاار راشف الاح , دن وشب

 دنها وخن لکشم اهمشچ ندرک زاب رگید طبارشنیا رد . دندرگ رب یداع

 ! دوشیم هتسکش راک مساط بیترت نیا هب .دوب

 ندناخرچ لمع هک تسا نیا شیامزآ نیا كيژول و یزیف فیصوت
 دنراضتم تلاحنبارد مسج ه رک ند رک زاب لمعاب:الاب فرط در مشچهرک

 ینهب مشچ هرسک یاههچیه ام ندش مارآ زا سپ اهنت طیارش نیا رد و

 نلارد .دن وشیم زاد مه زا یتحار هب اهکلب هک تسا ورد ور هډ ندرک هاگن

 یعو هب دی رب یسم راک هب مشچ هرک ندرب الابیارب هک اریراشف طبا رش

 نیقلت ثبژ ول ویزیف هنیمزرب هوالعهتبلا .دزاسیم دراو راشفاهکاب یوررب

 هژوس رظنهطمن زا هک رد2ن | هن یل دو «دراد یشقن هنیمز نیا رد مه سن هب

 e سس ۰ ۰ ی

 . دوشیم هداد تبسن رکید عبانم هي رظان دا رفا و



 ۱۱۹ مزیت ونییه یاهنوهزآ

 شیامزآ نیادیناوتیمامشء كيژ ولوبزیف یانب ریز نتفرگ هدیداناب
 دوخ نآ ماسجنا یارب .دسینک یقلت یرسیذپ نیقلت نومزآ كب "الماکار

 فرطهب یناشیپ هب.دیهد ماجنا ار نآ تعرساب هکلب دینکن هتسجدابز ار

 ار اهمشچ هدیناخرچ الاب فرطهب ار مشچ هرک .دینک دراو راشف نیئاپ

 نیئاپهب.دینک اهر ار راشف سیسو دینک زاب ار اهمشچ دینک یعسو دیدنبب

 تعرسو یمارآ اب ار راک ندا . دینک زاب ار ناتنامشج و دینک هان

 .دینک ثگنرد یمک اهمشچ ندرک زاب یورربطف«دیهد ماجنا یتا ونکی

 مامت نآ ماجنا رد ندوب ناوتانو اهمشچ ندرک زاب یاربندرک ششوک

 ۰ تسا شیامزآ نیا زار و امعه

 ار الاب ع افترا رد هطفن كي دینا وتیم «تشگناندرب راک هبیاج هب

 هشوک هب واز ايو هدشبصن را ودد رد هکی لکش یالاب الم .دینک باختنا

 یاهفده هوک هلقاب نامتخاس كي كون دیتسه دازآ یاوه رد رگاو فقنم

 نآ هب امیقتسم. دیریگنالابارنات رس هک یطرش هب « دنتسه یبسانم

 هکنآ یاج هب هک دشاب ناتداب . ددوش هري نآ هب و هد رک هان هطمن

 لیامتم الاب فرط هب ناتیاهمشچ « دینک لیامتم الاب فرط هب ار ناترس
 دینک هدهاشم ار اهنآ دیناوتن هک دنشاب الاب ردقنآ اههطةن نیا رگ | .دشاب

 دیدنبب ار ناتیاهمشچ طیارشنیا رد.تسا رتهب عضو نیا دیشابن نا رگن

 ناتیاهمشج دینک یعس «دنتسه لیامتم الابفرطهباهمشج هرک هک یلاحرد

 یتحار هب اهمشجات دینک هاگن نیئاپ فرطهب دیتسناوتن رگا .دینک زابار



 مزیت ونپیه یاهیتفکش ۱۲۰

 هدش لفق مه رد یاهتسد . ۲

 تمسق هک یروط هب دیربب ورف مهدنورد ار تسود ود یاههجحنس

 مه اهتسش و دنک دراو راشف رگید تسد تشپ تمسقرب تشگنا ره مرن

 هدشلفف مهرد یاهتسد نیا الاح .دنشابهتشادتک رش ندش لفق نیا رد

 و دبسچب هنت هب اهوزاب هک یروط هب ء دیروایب رتنیئاپ هناچ حطس زا ار

 ۱ دن ریکب زا رق رگیدکب لباعم رد مه اهتسد فک هنشاب تمسو

 ردو دیزودب اهتشگنا دنب یوررب ار دوخ هان یتدم لاح

 .دینک زاب مه زا ار اهتسدات دینک ششوک سپس.دینک زک رمت تلاح نیا

 هزادنا ره.دیهد ماجنا ار راک نیادیناوتن هک دراددوج و لامتحا نیا رتشیب

 .تفای دیهاوخ رتقفومان راک نیا ماجنارد ار دوخ «دینک ششوک رتشیب

 تااح دننام هک دن وشزاب مه زا یتحا رەب اهتسد تسا نکمم یاهب ا رش رد طقف

 اجنیا رد .دینک (سک البر) ما رآارناتدوخ ودب رببالاب | راهتسدندنا واعد

 زا اهنآ ندش ادج عام « دننک یم دراو رگیدکبرب نادشگنا هک یراشف

 زا یدایرز را دمم راک دوخ روط هب اهنسد ندرب الاب اب . ددرگ یم رگیدکب

 . دوشیم هتساک راشف نیا

 مه رد ناتشگنا دیناوتیم نومزآ نیازا هدافتسا رثک ادح یارب

 معنا ر جن رآ لصفم یمک و دبروابب نیئاپ رمک كيدزن ات ار هدش لفق

 « دینک ششوک ةجره هک دراد دوج و لامتحا نیا طبا رش نیا رد .دینک

 . دیزاس ادج رگیدکی زا ار اههجنپ دیئاوتن



 د د ف سس سر ا ی وتو تر ا رس ی زا سر ی و و و یو و سس سس رس و ا س ار یو و یر سس ی و

 ۱۳۱ م زيت ونپیه یاهنومذآ

 هدش تحس یو زاب ۳

 دن ربب ولج هر امههتسم ار دوح تسد كب نومزآ نیا ماجنا یا رب

 ناتشگنا . دینک تسار و تفس نینهآ هایم كي لثم ار نآ دینک یعسو

 نامتسو  دشاب نکمم هک رتشیب ردق ره دینک یعسو هدرک زا رد مهار تسد

 هک دهد 4ماوا ردقنآ ار راک نیا ۱ کز رمب رد رود و رد رود ناتن دب زا ار

 ششک رتشیبامش تسد هک دشاب هتشاد د وجو ناکمانیا لایخمل اع رداهنت

 هتعناس یزلف هلیم كب زا امش تسدهک دینک لاح عفوم نیارد .دنک ادیب

 هدد روابب نیئاب هدر ناتتسدهک دینک ششوک طبارشنیا رد رگ | .تساهدش

 نسبا راډ ۰ لشاہد رب دب ناکما راك نیا هک دراددوحو لامتحا نیا رەش

 یاهچ هام تک رح ود نیاوهدرک ی ریگ ولج نیئاپ فر طهب امشتسدتک رح

 فرطەب تسد ندیشک یورربهزادنا ره .دنراد داضت تل او رگب دکب اب

 هلئسمنيا یو ر رد رشید امشا رب زد وش یم رت تفسامش تسد«دینک تقد ج راح

 دود هو د وح «دینک سک البرو لش ار نات سد رگا .دباهد رک زد رمت

 ندا رگید راب دوب یفنم شیامزآ نیا رکا .داتفادهاوح نیباپ هب ناتتسد

 وءزاب :الماک او ناتناتشکنا.ا دتبا عفوم ندا رد . دینک را رکتار ناجیتما

 تل اس د وح تسد رد زا E ولجو الاب ی ومس در ار نامسد لب

 . دنامب یقاب تلاح نیا هب امش تسد یرتشیب تدم یارب یتح هک



 مزیت وبيه یاهیتفکش ۱۳۲

 هدش نیگنس یاب . ۴

 لوط هزادناهب طقفو دتسلاب رادربخ عضو رد هداتسا تلاح رد

 ردو دیروایب الاب یمک ار بچ یاپ .دشاب هلصاف ناتیاپ ود نیب شفک كب

 الاب یا رب یششوک ء تسا تخس ناتیارب رگا .دینک مح یمک لاح نیع

 یناظحل رد .تسارتهب«دشاب رتمک ردقره «دیهدن ماجنا ناتیاپ نتشادهگن

 عضو دینک یعس ؛دسینک ادج نیمز یور زا ار ناتیاپ دیها وخ یم هک

 امشیاپ ود هک دینک یعس تاظحل نیا رد. دشابهدر وخن مه هب امش رادربح

 ‹«تسا رتمک رگا دشاب هتشاد هلصاف رگیدکیزا رتمیتناس ۳۰ دودحرد

 . دینک ظفح الماکک ار رادربخ تلاح . دیروایبدوج و هب ار هلصاف نیا

 .دشابهدش هتخود ولج هب ناتنامشجو هنيرق "الماک ناتیاههن اش ًاص وصخم

 رگیدکیزا یمک طقفاهاپ.دیا هتفرگ را رقلماک راد ربخ تلاحرد دینک رکف

 لماک رادربخ تلاحنیا رد.دیاهدنابسحن مه هبار اههنشاپ و دنراد هلصاف

 دنک یعس «دیاهداتسبا مکحمو هدیشک الاب هبار روح هرس اص وصخم هک

 لکشم المع راک نیا هک دینیبیم .دیروایب ولجو الاب ار ناتمج یاب هک

 اب امش یاسپ هک دسریم رظن هب روطنبا .دوب دها وخ نکمم ريغ یتحو

 « دینک ششوک رتشیب هچره . تساهدش هتخود نیمز هب زومرم یثورین

 .دوش رتمکحم امش بج یونازلصفم هلمج زا امشیاپ رتشیبد رادلامتحا

 یتحار هب دیوش لیامتم تسار ةب یمک و دینک لش ار ناتندب رگا الاح

 كيژوسل ویزیف هنیمز مه عضو نیا یارب .دوشیم هدنک نیمز زا ناتیاپ



 ۱۳۳ مزیت ونییه یاهنومزآ

 ردو سفن 4ر نیفلت هلشسم ینشور هر یل و دراد دوج و یلصفم و یاهجحیهام

 . دراد یرترب یامیس یریدپ مزینونپیه هجي

 هب امش تسار یولهپ هک دیریگب رارق یروط راوبد كب رانک رد

 را ویدهب هدییسچابسامم مهامشیاپاب شفک یجراعرانک و راوید فرط

 روط نامه و دشاب هلصاف رتمیتناس ۲۰ ۰-۰ ۳۰ دودحرد اب ود نیب . دشاب

 . دینک میست ناتیاسپ ود یوررب ار ناتندسب نزو « دش هراشا السق هک

 نداتسیا رادربخ هس یزاسی یلو . دنشاب نازی وآ فرط ود رد اهتسد

 تسکشاب نیمز زا پچ یاپ ندرک دنلب یارب یشش وک هن وگ ره . تسین

 2 د وش یم هجا وم

 وا یارب «دیهد ماجنا یرگید درف یوررب رگا ار اهنومزآ نیا

 ار اه راک نبا را رسا امش هکنرا رم ۰ تسا هدننک هحایتسدو هدننک جیک

 دهد ماجنا ار اهرا-ک ندایدرف دروم ردرگا الاح.دینک شاف اھ یار:

 هب وا هک د رار دوجو لامتحا نیا رتشیب؛ دیت وگن وا اب یبلطمهرابنیارد یل و

 رتیمقا ویاهنومزآ اهنیازجهب .دروایب نامبا یمزیت ونپیه تردقیع وند وجو

 .دن وشیم هتشا ذگ امشرایتخارد حیردن هب هک دنراد دوج و مهیرتلیصاو

 یب وح یرد سا نیملت طبا رش رد در وس هک تسا نا اهن آ درب راک طرش



 مزیت ونییه یاهیتف چش ۱۲

 رد هک تسا نیا اهشیامزآ نیا فده هک یلاح رد . دشاب هتفرگ را رق

 داقتعا و نامیا زا یتاجرد یتسورتاب یتح «جوجلو شک رس هژوس كب
 . دوشیم هدافتسا اهنآ زا تلع نیمه هب و میروآ دوجو هب مزیت ونپیه هب

 -مهارف رد ار اهن ومزآ نیا « دنک ادیپ شرتسگ امش یلمغ تایبرجت رگا

 صیخشن زاسراسک و دیفم رایسب مزیتونپیه یا رب دعاسم هنیمز یزاس

 . داد دیها وح

 -نیفلتیریگ هزادنایا رب هک دن رادد وج و مه رگیدیاهنوم زآ یح رب

 اب رفنود یراکمه هب زاین اهنآ ماجنا یارب یلو دنوریم راک هب یربذپ

 عناف تلاح داجبا اهنومزآ نیا دربراسک نسب رثهب تسا رگیدکی

 یاههژوسرد رثسانمهنیمز دانا و جوجل وشک رسیاههژوسرد هدننک

 . تسا یداع



 مزیت ونییه ماجنا یگن وکچ

 ظاحل زا و دایز رایسب یمزیتونییه تلاح داجیا دیدج یاهشور

 نداد رارق نآ و دنراد فده كبي اهنآ همه یلو «دنعونتم یرهاظ لکش

 اب لماع لباقم رد وا هک ینعم نیدب . تسا یمزیتونپیه تلاحرد هژوس
 .دریگب را رق دیدشی رب دپ نیقأت هد و رز و تلاح كلب رد هدننک مزیت ونپیه

 هتسد ود هب روزیت وئییه شور و راتفر ساسا رب ناوتیم ار اهشور نیا

 : درک میسقت توافتم الماک

 نانخساب هک دراد را رق هنارمآ هیح وراب یروزیت ونییهلوا لکشرد

 تحتار اهن آ تعرسهب فی رظ ویتلاجع یاههژوسلباقم رد عیرسودنت

 یئوگ روزو مکحت زا هک یئاههژوسلباقهردهنادنمشوهو هداد رارف ربثات

 هب دنک یم هدافتسا هدننک قیوشتو مارآ نحل كي زا « دیآ یمنناشش وح

 یرتشیب ی ریذپ فاطعنا و شم رن شک رس و لکشمیاههژوس لباقم ردهژیو
 مود ع ون . دنک یم راتفر هنا رمآ رتمک تقیقح ردو دهدیم ناشن ار

 ودشید لباهم ردو دنتتسه روصو مارآ اعقا و هک دنتسه یناهروزیت وئنییه

۱۲۵ 



 مزیت ونییه یاهبتفکش ۱۲۶

 شک رس یاههژوس لباقم رد ًاعبطو هد رک هدافتسا شود نیا زا اههژوس

 رد دننا وتب دیابمه اههز وس نیا. دننک یم بسک یرتشیب تسفوم هلاکش و

 زا ( دن دنسب یسم ار یر كردت رب یاهشور هک دا رفا زا یح رب لباعم رد

 ۰ دن ربکب ه رهب ی رد دن یاهشور

 كردت رب یاهشور را یددعتم لیالد هر هنحص روزی وئیمه کلر

 هدننک عن و لیلد۳ لقاال یلغشلبالدربانب .دنک یم هدافتسا رشا هزارداقو

 بلاج و كرحترپ یاهشور زا دياب وا الوا .دراد شور نیا ماجنایارب

 یدا رفا امن اد. هد را رف رينات تحتار ساجم یاضعا رمسما اتدنک هدافتسا

 زا یح رب 4ر زام «دننک یم ادیب روصح ۵. و یو ر رب وا تروعد هد هک

 یدوز هب اهنآ «درادهکن لطعم ار اهنآ یتدم رگاو دن راد اهیئامندو»

 داممعا ار و د ریکب ار الا تسدوا رک هرعنالاب . دننک یم كرت ار هند ص

 «نایحاشامت زا رثالابتیعقوم كی رد وا ر وضح« دنک لمع نانیمطا و سن هب

 هنافاتشم هک دا رفازایدایز هدع دوجو «یزادرب رون و هنحصلالح و تهبا

 ندیسررد 4 دنشک یمار کنار باجعا یاههدب دب راظترا نانیمطا اب و

 هب رجت یندم زا سپ دا رفا نیا بیت رتنیدب .دنذک یم کمک واهب قدههب

 جیاتنو دننک یسم ادب ار نایجاشامت و هج را طاس شور دوز یلیحخ

 .تسا رتشیب هاگشیامزآ اب سالک ردیسانشناور داتسا راک زا اهن | یاهراک

 شمش هک دراد ار ساش نسیا هاگشناد رد مزیت ونپیه داتسا كد

 ناوا رفقایتشا ابهاگشیامزآ اب سالک رد ها ر در رسو تعنا ونکی هو رگ كد

 یو ررب ناجا ردرگا طبا رش ندا رد .دنتسه وا رایت رد۰یریآ داد یارب

 درآ یمن شیپ یدهم هلکسم د وشن هجا وم تم با وحاب نادرگ اشزا یکب



 ۱۳۷ مزیت ونییه ماجنا یگن وگچ

 یرامآ و یهلع تاعل اطم یا رب وا .دنک حالصا ار دود شور دا وتیمو

 یاه دص رد ۳ دریک تزرص دا رفا مات ی ور ربهب رجحت تسا دنموالع

 .دراد یتوافتم الماک عضو هنحص روزرتونپیه كي . دنوش هبساحم مزال

 قانشم لا دنح هن وو5 هل ذب طاصنا یا نایحاشامت هونا نایمرد دباب وا

 توعد هنحص یوررب یضتفم تروص هب و صخشم ار ریدب نیفات دا رفا

 یفیمع یمزب ونیمه تاس رد ار اهنآ یعبرسو ك رحت رب شو راد و لنک

 دهددئا را دارفایارب دناوتبار دنسپمد رمو جیهم یاههدیدیات دهدب را رف

 یزاینیهاگشناد هزیت ونپیه داتسا كب .درا دهگندج وتمو قاتشم اراهنآ و

 یماراهبو تمدالم اب نیا ریانب .درادن یزاب ترا لمع تع رس هب

 یارباهنآ لیلحت و هد زد و كرد ۳ د رب ی سوار م زی ونپیه یا | همان رد

 . دشاب رت تارو رتهب نارگید

 یاذده رس ۵ دید رک هراشا اهنآ هب هک یددعتم یاهشور نیا رباثب

 یفلت زا ناوتیهزا تروصردو دنب آ یم شب ناکمو نامز یاهترورض

 رد .درنک باختناو یحا رط ار دمیدج یاهشور اب شور گلد < اهنآ

 نامز لوطرد هک فاانک یم ارف ار یددعتم یاهشور امش دعب تاحفص

 ندنا و راب دنچاب . تسا هدیسر تابثا هسباسهنآ یئآ راک و تردق

 هوالع مزیت ونپیه هکارج دیریگب داب یو هب ار اهنآ دیناوتیم امش

 .....یطایحخ یزیشا ؛یگ دننار «یعشزب لثم« تسه مه رنه كب ملع رب

 هکلبدش بوح روزیتوتییه كب نا وتیمن باتک ندناوخ اب اهنت هاگچیه

 دانم قناوم رک زرا نیا اب مزیت ونییه یاهباتک نیفلوم زا یعخرب-۱

 ( مجرتم )



 مزیت وییه یاهیتفکش ۱۲۳۸

 یرورض یلمعو یملع تاک هد هاگ | داتسا کلر رظن ریز یومزآ راک

 هيل وانیرمت قیرطزا «یروگتتاتاحتما زا سپ كولسوربس نیا رد.تسا

 جیردت هب ؛ رتهداسیاههژوس دعبو یتحلصم یاههژوس ابتک ام یوررب

 اب یئورایور رد هنرگ و ددرگ یم بسک مزالیئآ راک و سفن هب دامتعا

 ار طلستو تیقفوم هارو هدش درسلدای و شح وتم« تسکش ابتالاکشا

 . دنک یم دس دوخیودرب

 شودرب طلستو سفن هبدامتعا رب هوالع دبابهدننک مزیت ونپیه درف

 اب راتفر و طابترا.دشاب هتشاد یتاعالطا یفاک هزادناهب مههژوس هرابرد

 لروف تسوگا رتکد .درادیدرسف یاهیگ ژبو زا یخ رب هب زاین درفره

 : دیوگ یم هراب نیا رد یمان روزیتونییه

 الماک هک تسین راک د وح هاگتسد كي هدش مزیتونپیه هژوس كب

 هدوبیبسن یلیخ اکتا نیاهکلب .دشاب هتفرگ را رقروزیت ونییه طلست تحت

 نایب یانعم هب نیقلت .دنک یمادیپ طابترا فلتخم لماوع زا یرایس هبو

 هقبام كي هب هکلب  تسین هدش ظفح تالمح هتشر كب راو یطوط

 ناسنا ۲ یزغم یاهورین نیب هک دراد تهابش تگ رزب یرکف لادج و

 یواکجنک و قایتشاابیاهطقن رد لادج نیا .دریگ یمرددنمش وه و رکفتم

 هجرت هب یصاخ فده هب ندیسر یاربوا لسیامت هب هجوت ابو هژوس

 لایحخاب و تسب رگنهنایا رگ طلست یدنور مشچ هب نآ هبدبابن یل و.دس ریم

 . دریگب لکش هژوس لیم فالخرب ناوتیم درک

 یل و «تسا هتفهن یدابز یدافح لروف رسک د تانابب نیا رد

 یاهشور تاختا رد وا تیلبافو تردق و دور و نیمه تردق درو رد



 ۱۳۹ مزیت ونبیهماجنا یگنوگچ

 : دراد یرتشیب یاهفرح وا «رترب

 نانیمطا نیادوخ هژوس رددنا وتبهک تسا یسک ورزیت ونپیهنی رتهب
 یاههدیدپ دنا وت یم لماک طلست اسب وا هک دروایب دوجو هب ار هقالعو

 هزیگنا ندش مزیت ونپیه یارب هژوس دياب .دروایبدوجوهب ار یمزیت ونپیه
 نطب رد ار هناقداص یراکمه هک قایتشا نیا .دشاب هتشاد یفاک هقالع و

 هوالع .دشاب دوجوم هژوس رد مه و روزیتونپیهرد مه دياب ؛دراد دوح

 هنامس ود طابترا نیا داجبا رد مه یلغش نیوانع یکینکت یاسهت راهم رب

 الوم «كزپ ريغ یاهروزیتونپیه نیا ربانبءدن راد هدهعهب یمهمشقن
 .دننک یم باختنا دوخ یارب قا رطمطرپ راعتسم ناونع كی

 مزیت ونپیه قفومو هنارهام ماجنارد روزیت ونپیهقباوسو اهتیففوم

 عون نیا رد تک رش رد رگید دا رفا لیامت و قایتشا رد یمهم شهن

 تردق كر «دروآ دوج وهب قایتشا ام رد هک یزیح ره .دراد اههمانرپ

 - یم یوف یک ر حم ناونع هب هک دروآ یم دوجوهب مه ار میظع یرکف
 شقن هب امش .دشاب رثوم ام رادنپو رکفت تردق یربگ لکش رد دناوت

 یهاگ آهژیو بلطكب ه راب رد رکفت و رادنب «نامیا زاستش ون رسو مهم

 تهجرههب ار رادنپ تردق و ینهذ ریوصت ناوتیم هک دینادیمو دیراد

 .داد تیعضو رییغت یلکحشو

 رد وا رادفده قایتشا و روزسیت ونیبه هب هژوس دامتعا و نامیا

 - ونمیه و ی رب دپ نیقلت تیلباق رب ًادیدش ات دوشیم ثعاب ندش مزیت وذپیه

 فرطزا .ددرگ روزیتونپیه تیقفوم ثعاب و دراذگب رثاهژ وسیربدپ مزیت

 یدامتعا یبایروزینونپیه تسکش اب تعرسهب یئوداج تردق نیا رگید



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۳۰

 نازیمویگتسحدننامرگید لماوعزا یعخرب .دوریم نیبزا وا هب تبسن

 . دیازفا یم ندش مزیتونپیه رد هژوس یاهیئاناوت هب یگدولآ باوح
 تایبرجت رمع كي لصاح «دش نایب لروف طسوت هک یتاکن مامت

 هج وت دروم دیابو تسا یملع مزیتونپیه هتسج رب هرهچ نیا هنادنمش وه

 لوبقار تاکن نیا هتسجرب یاهروزیت ونپیه مامت . دریگ رارق نادنمقالع

 لحارم اهشورنیا .دنربیم راک هب اراهنآ المع دوخ یاهراکردو هدرک

 یاقلا هلحرم كي رد رگا هک دراد دوجو ناکما نیا و دنراد یفلتخم

 و دیایب شیپ تلاحنیا یدعب هلحرم رد ‹ تفرگن تروص یمزیئ ونییه

 .دناسربفدههب ار ام یرگیدشور «میدیسرندوصقمهب شور كياب رگ ااب

 توافتمطیارش رد هک دراد روزیتونپیه یشوهزیتو هب رجتهب یگنسب نیا

 .دهدب صیخشت رتبسانم ار یشور هچ نوه انوگ یاههژوس لباقم روو

 و دنک هدافتسا وا اب بسانم شور زا یدرف ره رباربرد دناوتب دیاب وا
 شزومآ ارنآ دعبتاحفصرد مینا وتبهک تسین یزیچ ییاناوتو رنهنیا

 .میهدب

 هاگن ند رک تباث

 داجیا یارب نئمطم شور كي ناونع هب هاگن ندرک تبا شور

 شورنیا ناینب .تساهدرک بسک یدایز ترهش «لیصا یمزیتونبیههسلح

 كب اب همک د كي دننام یفافشو كچ وک مسج هک هدش هداهن هقیرط نیا رب

 رارسق وا نامشچ زا رتالاب یحطسرد هژوس هاگ رظن و وربور رد دیلک

 هب كچوک مسج نیارب ات دوشیم تساوح رد هژوس زا و دوشیم هداد



 ۱۳۱ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 مه یعیبط و یداع یتروص هب تیعضو نیا .دوش هریخ هتسویپ یلکش

 ع ونكي تیعضو نیا .دوشیم اهکلپندش هتسبو یگتسخ زورب بجوم

 اب لماع یاهنیقلت هک دراد لابثد هب مه یگ دولآ باوح و یجیگ تلاح

 تدمع دوشیم ادیپ هک یباوخ و دنوشیم عقاو رثؤم یرتشیب تعرس

 رد مه رامیب ندرک رادسیب . ددرگ یم یقلت روزیتونپیه یاهتبحص رثارب

 . دریگ یم ماجنا تلوهسو یگ داس اب ینایاپ تاظحل

 رد دياب وا هک تسا نیا هژوس یارب شورنیا تالاکشا زا یکی

 . دهد ماجنا مه اب ار داضتم نایرج ود لاح نیعرد«راک زاغآ تاظحل

 ار شیوح ندبیاههچیهام مه و دنک زک رمت رظندروم هیش یوررب مه

 هب راک تاقوا رتشیب . دراد هگن (سک الیر) شمارآ تلاح كيرد ار

 یایخ ار نآ نامز هنا رهام نیقلت هک یتدمزا سپ ودور یم شیپ یبوحخ

 نتخود مشچ نيا رگا یلو دوشیم هتسبهژوس نامشچ «دنک یمرتهاتوک

 فقوتم ار شور نیا دیاب لماع درشک لوطهقیقد ۲۰ زا رتشیب یتدم

 -یگتسح طرا رش نیا رد .دوشن مها رفرامیبیدعبدردرس تابج وم اتدنک

 یاهساسحا راچدیرادیب زا سپ.دورب مه باوح هبهژوس رگ ا یتحروآ

 . دش دهاوح یعوبطم ان

 تسخن تاظحل نامه زا تانیقلت تسا رتهب هک دنا هدا د ناش تايب رجت

 زا یدایز ناریم هب راکتبا نیا .دنک ادیپ همادا هفقو نودب و دوش زاغآ

 واهب و دشابیراتفگ تروصهب دنا وتیم نیقلت .دهاک یمهاگنیگ ریخ تدم

 هاگنوامش یاهفرح یورربزک رمترثا ربیهات وک تدمزا هک دوشهتفگ

 نی روش و حیلمساسحا جیردتهبرظن دروم هیش.یوررب هتس ویپ ندرک



 مزیت ونییه یاهیتفکش ۱۳۳

 ادیپ وایاهکلپ ردیئاهش رب یتدمزاسب ودوشیم ادیپ وا رد اهکلپ یگتسون

 یمارآ با وخ هب دعب یناظحل ودن ریگ یم رارقمه یوررب شیاهکلپ وهدش

 نیا هب یرکید د رفهک تسا تروصنیاهبیراتفگ رغ نیفلت .دوریم و رف

 مه وا هدیلفت هب لیامت ساسا رب ان دوشب مزیت ونپیه وا ربارب رد تروص

 یساسانک رعقا و ردا ریز تسا مزالتامادقا نیا.دور باوح هبرتدوز

 راک ددم كد اهنت هاگن رک رمت ودن راد هدهع هب تانیقلت ار ندش مزیت ونپیه

 -یهنهک تسا رتمزال یئاههژوسرد اهنت هاگن زک رمت شقن .تسا نایرج

 كامک نودب هنرگ و دننک عمج ار دوخ ساوح یداع یتروصهب دنناوت

 ریذپ ناکما مزیتونپیه یاقلا ناکما رتریذپ نيقلت یاههژوس رد مه نآ
 . تسا

 تافص وت یاج هب هک یدنمشناد یاهرو زین ونه نیتسخن زا یکی

 حیضوت یارب یکیژول ویزیف تاحالطصا و یملع تارابعزا یکیزیفاتم

 رد مزینونپپه شناد ینونک دنور و درک هدافتسا مزینونپیه داجبا شور

 رک رمت یارب وا.دوب میاهن رب وديه رتک د« تس وا بک م۹ هادا تفیقح

 تسد ینایمو هراشاتشگنا ود زا اهنت ناشحخ رد ءیش كر یاج هب هاگن

 ناروا ما ےل یار ار اقا وو ک یھ دداا :قساز

 دیناسا زا یرایسب طس وت مياه رب شور .دادی-٥ تک رحو هداد رارق

 : تسا هتفر راک هب نیربز هویشاب و ناشعخرد جیاتناب مزیت ونپیه

 كر مزیت ودیبه هک دهدیسم حرش هزوس یا رب اليف رو زدت ونممه)

 هک تسا یل ومعم با وحن هیبش تاهج زا یرایسب زا .تسا یداع ویملع هدد دپ

 هاگننم ناتشگنا هبالاح دباب یمهمتاخ ود وش یم ا ديپ لاکشا و تهح زنودب



 ۱۳۳ مزیتونپیه ماجنا یگنوگچ

 باوح زج هب یرگید زیچ هبهجوچیه هب «دینک رکف با وخ هب و دینک

 رتنیگنسو نیگنس دنرادوت یاهکلپ هک ینک یم ساسحا ..... دینکن رکف

 .....دناهدش هتسون یلیح ..... دناهدش هتسخ وتلامشج ۰ دن وشیم

 رگبدکی یوررب دنرادوتیاهکلپ ..... هدشادیپ وت یاهکلپ ردیئاهشرپ

 ..... كن ریگ یم را رق

 ساسح یاههزوس زا یعرب تسا نکمممه عقوم نیا رد یتح

 روزیتونپیه « دش روطنیا رگا . دنراذگب مه یوررسب ارناشنامشچ

 : دهدیم همادا

 هتسب تنامشچ ۰...۰ دنا هتفرگ رارق مه یورربب "هلماک تیاهکلپ

 ..... دناهدش هتسب ادردش ..... دناهدش

 گنهامه هژوس تاک رح اب ار دوخ تالمج روزیتونپیه دیاب
 روزیتونپیه«دندشن هتسب اهمشچ یلو دشع ورشكلپ یاهشرپرگا . دنک
 ار تسار تسد ینایمو هراشا ناتشگناو هدش رتکیدزسن هژوس هب یهاگ

 هب ار دوم ناتشگنا هک یلاح رد و هداد رارق یلبق تیعقوم زا رتکیدزن

 : دهدیم هماداتروص نیا هب ؛دهدیم تک رح نیئاپ هب الاب زا یدنک

 .....دن وش یم هتسب دن راد ۰ دن وشیم هتسب دن راد وتیاهکلب»

 تیاهکلپینا وت یمن رگبد وت ..... دنیسح یم مه هب مکحمو در دش یلیخ

 ۳ دن وشیم رتنیگنسونیگنس دنرادوت یاهتسد .....ینک زاب مهزا ار

 یناوتیمن رگید ۰ تسا هدش ادیپ تباهاپ رد ینیگنس ساسحا نیا

 - یمن سح طیحم رد ار یزیچ رگبد 0 یهدب تک رحارتیاهتسد

 ۰۰.۰۰ ینک یمن سح ار یزیج چیه ....۰یدیب یمن ار یزیچرگید ؛ینک



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۳۳

 فرط هب .....ینک یمریس نیریشو مارآ باوخ كی یوس هب یراد وت

 « | باوخب ..... باوح ..... باو

 هنارمآ ینحل و دوش هتفگ یبسانم رایسب هظحل رد دیاب رخ آ هملک

 تلاح رد ار هژوس هکدراد ار لامنحا نیا تامادقا نیا .دشاب هتشاد

 و دشن ادیپ تلاح نیا رگا .دهد رارق نآ هب كيدرن طبارش اب باو

 روزی ونپیه یارب یرگید لحهار زونه « دوب زاب هژوس نامشچ زونه

 تشگناود دداب تاتیقلت نایب نمض رد تلاح نیا رد .تسا هدنام یقاب

 راپسب تک رح نیا .ددنببار هژوس یاهکلپ یمارآ هبو هدرب ولج ار دو
 كب تسا نکمم هژوس تباث هاگن «دراوم زا یعرب رد اریز تسا مزال

 هدروآ دوجو هب اهمشچ یاههچیهام رد یاهچیهام یتفس و یتخس عون

 . دشابن ریذپ ناکما وا دوخ طسوت اهمشج ندش هتسب رگیدو دشاب

 تانیقلت راهظاهب لماع «هدش هتسبهژوسنامشچ هک یطیا رشردالاح
 ردقنآ ۰ دنا هدیبسچ مه هب وت یا هکلپ» :دهدیم همادا دوخیراتفگ

 رتشیبوت ..... ینکادج رگیدکیزا ار اهنآ یناوتیمن رگید هک دیدش

 رد یهاوخب هک ردق ره ..... یراد جایتحا باو هب یزیچ ره زا

 لو طرد « | باوخب ۰ یناوت یمن ینک تمواقم ندیباوسحخ لباقم

 ات دوشیم رتهتسهآ مالک کنه آ جیردتهب رخآ قیاقدرد یراتفگ تانیقلت

 باوخ هب هژوس الومعم شود نیا اب .دسرب یثاهن نامرف هب هرخالاب
 دیدش یربذپ نیقلت و یگدولآ باوخ تلاح زا یتاجرد ات و دوریم

 اهمشچو هدش هتشادرب مشچ یور زا ناتشگنا عقوم نیا رد . دسریم

 . دننامیم یقاب هتسب تروصهب



 ۱۳۵ مزیت ونپیه ماجنا یگن و گچ

 مشچهرک و هدیمل لبم یور مارآ لکش هب هژوسهک طیا رشنیارد

 لکشم هداعلاق وف شیارب اهمشچ ندرک زاب هدشلبامتم الاب تمسهب وا

 . تسا

 زا دعب .دوب هدیشوپ وا یارب مياهنرعب نارود رد تقیقح ندا

 رگید تاظحل نیا رد ءمشچ ندرک زابیارب هژوسیزاغآ یاهششوک

 طسوت وا ناسمشچ نتسب نیارسبانب . تسا هدش ما رآ یدابز دودحات

 یقلت ها وخل د تک رحیعون هژ وس رظن هطقن زا لبق هقیقد دنچ رد روزیت ونپیه
 نیا رد کا . دسریم تابثا هب دعب لحا رمرد عوضوم نیا .دد رگ یم

 دیهاوخب رگاودنامیم یقاب روطنامه «دینک دنلبار هژوس تسد طیارش

 وا رد رتهداس یاهچیهام یتخس شیامزآ دشکب واج هب ار شتسد هک

 هب یاهجحیهام یاهراشف مه طرا رش نیا رد دنج ره .ددرگ یم هدهاشم

 یمزیت ونپیه هدیدپ «دنشابن مه اهنآ رگایلو «دنک یم کمک روزیت ونپیه

 یاهنامرف زا راک دوخ یوریپ هب راداو ار هژوس هک هتفرگ لکش ردقنآ

 یاهلئسم نآ تاجرد بس> رب مزیت ونپیه یدنب میسقت .دنکب رو زيت ونپیه

 ندیبسچنومزآ .تساتوافتم فلتخم دا رفا بسح رب هک تسایدادرارف

 هرظنم نیارظان درف یارب دنچره تسدیاهچیهام یتخس ایومههب اهکلپ

 هب روزبتونپیهدنیبب هکنيا زا سپیل و؛دشاب روآ هرهلد رایسب تسا نکمم
 سرت « دنک حالصا ار عضو نیا هرابود نامرف كياب دنا وتیم یگ داس

 ندرب نیب زا.دبآ یم دوجو هب یراکمه هب لیامتوا ردو هتفر نیب زا وا

 تردق هک تسین رحسلا لطاب دننام اهنآ داجیا زا سپ اهنومزآ راثآ

 اسبهچ « دنک لتخم رتشیب اهنومزآ ماجنا یارب ار روزیتونپیه یئوداج



 مزیت ونپیه یاهیتفگش  "آ ۱۳۶

 ماجنا اب .دناشکب مزیت ونپیهتلاحزا یرتشیبقمعهبار هژوس اهنآ را رکت

 هک درگ یم توق هژوس رد روصتنیا جیردت هب ءاهشیامزآ نیا لاطبا و

 هژوسهب تاظحل نیا ردرگا.تسا هتفرگ رارق لماع نامرف تحت "الماک

 مه ردقره رگیدو هدش تک رحیب یلدنص لحاد رد وا هک دید رگ نیفلت

 دوش دنلباج زا دناوتب هژوس رکا دوش دنلب دناوتیمن دنک ششوک هک

 یدابز تامحز اب تروص ره هب راک نیا | رب ز دی یمن شیپ یااکشا

 . تسا هدش ماجنا

 هب رداق هزوس ای اریز تسا هجیتنیب رتشیب اهشش وک نبا لمع رد

 دنک یم عناق ار روزیتونپیه«ششوک یمک زا سپا-یوتسیناهن آ ماجنا

 ار یرتشیب یاهنامرف روزیت ونپیه جیردتهبتساهجبتنیبیو شش وک هک

 ماجنا ار یدارارتیداعیاهراک دنا وتیمنهژ وسهک دهدیم ناشن و دهدیم

 یاهراک ماجنا هب راداو ایو قیوشت ار هژوس یدعب لحارسم رد . دهد

 راک داضنزا کمک نودب ونیقلت تردق رثا رباهنت « هدارا نودب و راک دوح

 د ریگب ار هژ وس تسد كد تسا نکمم روزت ونییه الاثم .دنک یم اههچیهام

 ردای و دناخرچب نآ درگ رسب ار رگید تسد هک دنک قیوشت ار وا و

 .دنادرگب رگیدکب رود هد 5 هدرک كيد زن مههب ار تسدود تەھ

 دریگب تروص تاک رح نیا روزیتونیبه كمك اب تسا نکمم ادتا رد

 نیقلتو قبوشت اب اهنت هدرک ادیپار یفاک تعرس هژوس هکنآ زا سپیلو

 هدي همادا ۰ هدي همادا» : دی وگب "الثم. دنک توعد راک همادا هب ار وا

 نا ئا وت ین و د هدب همادا روطنیمه ار تتسد تاک رح نیا

 فوم ار تاک رحندا ىس أ وت یم ود cents ینک فقوتمار تاک رح



 ۱۳۷ مزیت ونپیهماجنا یگن وگچ

 فقوتم ار تاک رح نیا یناوتیمن ینک ششوک ردق ره ..... ینک
 ریاس هب هک دوشیم مولعم داد باوج نیفلت نياهب هژوس رگا »۰ ینک

 جیردت هب رگا .داد دها وح ناشن لیامت الامتحا مه راک دوخ تاک رح

 « داتفا تک رح زا ماجنا رسو دش رتدنک و دنک هژوس تسد تاک رح

 مساپسا هجیتن تلاحنیاهک دراد دوج و لامتحا نیارتشیب«دیشابن نارگن

 هسلخ زا یرتهتفرشیپ تاجرد شيادیپ زا هلصاح یاهچیهام یکشع ای
 . دشاب یمزیت ونییه

 .مینک یم تبحص مزیت ونپیهنف یساسا لوصا هرابرد ام اجنیا رد

 نخسمه یمزینونپیه هسلخ زا یرتقیمع تاج رد هراب رددعب لحارم رد

 - هب دو مه رثییمع تاجرد «یمزیت ونییهتلاح همادا اب .تفگ میها ون

 روظنمنیایا رب .دمآ دها وخ دوج و هب لماع بسانم تانیقلتاب ابو دوخ

 نامرفو دینک دراو یراشفرصتخم هژوس هتسب یاهکلپ یوررب هاگ هب هاگ
 هک هاگ ره.دینک رارکت ار رتتحارباوخ«رتقیمع باوخ | باوخب

 هب دناوتیم «دنک رادیب باوخ زا ار هژوس هک دوب ليام روزیتونپیه

 نیقلت كي نا ونع هب اهفرح هیقب اب هباشم یتروص هب اهنامرف نیا
 سم را .دنک یم لمع نآ ساسا را 2 دریگ یم رارق هزوس هج وت دروم
 همادا تروص نیا هب دنا وت یم لماع ء دوب هتسب اهکلب زوده یتدم زا

 تباوخ زا یراد ود ..... دن وشیسم زاب دنراد وت یاهمشج» : دهدب

 تع رساب هز وس تروص هب ندرک توف درا وم نا رد «۰ ی وش یم زادیب

 . دنک یم رادیببا وخزا ار وا یرتشیپ



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۳۸

 مه تروصنامه هب ؛ دیدرک نیتلت ندیباوخ هرابرد هک روطنامه

 ًاقیمع هژوس هک یعقاومرد هژیوهب.دینک نیقلت ندشرادیب یا رب جیردت هب

 حیرس رایسب ندرک رادیب یارب الاب شور « تسا مزیت ونپیه تلاح رد

 یاهنیقلت هب دینا وت یم هژوسبا وحن ندرک رتقیمع یارب.تسا بسانمان و

 باوحخ«؛یاهتفرگ رارق قیمع با وخ كي رد نالا وت :دیوش لسوتم ریز
 نامرفوتهب هک ینامز ات ..... دوشیم رتقیمع و رتقیمع هظحل هب هظحل ون

 رادیب یطبا رشرد طقف وت ..... دنام یهاوخ یقاب تلاح نیا رد مه دب

 و مزال رایسب اهنیقلتنیا یلبق هئارا .مهدذب دامرعف وت هب نم هک یوشیم

 هنحص كب زا ار هژوس میها وخب هک یطبارش رد هژن وهب«تسا یرورض

 رد هژوس ان دن وشیسم ثعااب تاتیقلت نیا .مبزاس لقتنم رگید هیحص هب

 . دنامب یقاب قیمع یگدولآ باوخ تلاح كب

 لحارم رد یجیردتندشرا دیب یا ربارهژوسنمضرد الاب تانیقلت

 : هک دنک نیئلن هژوس هب وا هک ینامز ره نباربانب .دنک یم هدامآ یدعب

 یرتشیبای رتمک نامزایو « یوشیمرا دیببا وخ زا هقیقد ۵ زا سپ ًاقیقدوت»

 تانیقلت نیا . درک دهاوخ لمع تروص نامههبژوسدنک صخشما ر

 (دوشرادیب با وخ زاهدش نییهتنامز رد تم ردهژ وساند وش یم بجو»

 هش ی رب دی نیفلت ط.ا رش كي رد ناسا ندیبا ون زا لبق یا اح! اھ سا

 عقوم هب ندش رادیب نیا زا دنتسه بش یاههمین رد صاح ینامز دد ندش

 (مجرتم ) . دن وشیم بجعتم ًادیدش



 ےک

 ۱ ۳ 6 رمد وديه ماجا یکن وک

 هب الثم ېدنکرادیب باوح زا ار هژوس یجیردت یتروص هب دناوت یم

 ۱ .ددع ات .منک رادیب باو زا ارت مها وحن یم نمالاح « :دب وک وأ

 یعق وسم ءءء. لش یهاوح را دم تا وخ را نآ زا سپ و ی رامشیم

 رامشب ۱۰.ددع ات الاح .یوشیم رادیب باوحخ زا «یتفگار ۱۰ ددع هک

 «.زیعترب تاوخ زا و

 عفو هر ده در تمع» تا وج تادمقلت نیا هر هزوس هک یعقوم رد

 هأمس وهب ندش رادیب زایاه رطاخهکن آ نودب رتشبب و د وش یم را ديب با وح زا

 رادیب ون ديبا وخ یاهنامرف هک دیددیها وح بیت رت نیا هب . دشاب هت شا رند رمش

 هژ وس هب «ندش رادیب زا لبق تسا رتهب .دنتسه هیبش مههب ردعح ندش

 رادیب باوح را تحار یلیح وت : دشاب هدش هسنارا مه اهنمقلت نيا

 یاهدننک تحاران ساسحا هنوگچیه ندشرادیب زا سو ..... یوشیم

 . تسا هتفر نیب زا وت یگتسخ و یتحاران مامت نالا . تشاد یها وخن

 ندش رادیب زا سپ هژوس یاهیتحاراسن زا یرایسب زا تانیهل نسبا

 دنک یم یریگ ولج

 هتس ويو دياب باو نامز لوط رد هک تسانآ مهم رابس هاتسم

 دوج و لامتحا نیا تروص ندا ريع رد ۽ مینک نیقلت ندا وحخ درابرد

 ید رد هک هجن ا فالح رب .دوش راد باو زا هژوس حب ر دن هب هک دراد

 باو داور  دنتسه یدعب ندش رادیب راد ابد ندشد راد نا رکن

 و نتفاب همنادخ هب لبامت دوع هبد وخ ۸25 تا یثروص هب یم زین ونپیه

 رد اب و یناهک ان تروصهب درا رم زا یع رب رد .دراد دژ وس ندش راد:

 نیا و وش را دید با ود زا تا نکممدژ وس» اه هندحص رب را یکیاب رح

 دی وگب واهب ودینک تک رح ید سیاج رداروا رگااریزررادن یتیمها الصا

 تست توت تو



 مزیت ونپیه یاهبتفکش ۱۷۵

 هب .تفردها وخبا وعهبهراب ودیهات وک تدمزا سپ ؛ددنببار شنامشچ

 باوح تلاحردودنکنلوبقار ندشرا دیب نیفلت هژوستسا نکمم تردن

 یهات وک تدمزا سپیمزیت ونپیه هسلخ اربزدیوشن نآ رگن الص! .دنامب یقاب

 تشگناداشف اب ندرک مزین ونپیه شور

 طسوتهج وتبلاج یروآ ونو فشک یکی هاگنندرک تباث شور

 هز هک دناهدش یحا رط یرگید یاهشور ریحخا یاهلاس رد .دوب میاهن رب

 دايز رایسب اهنآ رد مهتیقفوم نازیم هکلب «دنسریم هجیتنهب رتعی رساهتت
 رد هک تسا یک رحت و مسیمانید اهنآ هجوتبلاج یگ ژیو تکی .تسا
 درومرتشیب ریخا طیا رشرد اهشور نیا و دروخیم مشچهب اهنآ تاک رح

 یاهتیباذج زا یاهزیمآ نا وت یمار اهشور نیا .دسن راد را رُف مد رم هج وت

 - روزیت ونپیهینف ویلمعیاهیراک هزیر هفاضاهب«یاهفرح یاهروزین ونپیه

 رتشیباهش ورنيا رتمهم همه زا . دروآ رامشهب یهاگشناد و یملع یاه
 یاههژوس رتشیب ودنهدیم  رارق ربات تحت ار هنا رگفنش ور یاههژ وس

 .دنشابیم دارفا زا هورگ نیازا ؛دورما

 -یم شهاوعوا زا و دناشنیم یلبم یورهب ار هژومس روزیتونپیه

 هاگن وا نامشچ رد هک دیوگب واهب دنا و-تیم .دنک هاگن الاب هب هک دنک

 هب هژوس هجوت هک تسا رتهب یلیخ .دنک هاکن واهب یلک روطهب ابو دنک
 هب هژوسنتخ ودمشچ .دوش بلج روزیت ونپیه ینایمو هناشن تشگنا ود

 اروا هجوت ات تسا ینیچهمدقم كب اهنت لماع تسار نسر تشگناود



 <. تا س.

 ۴١ ۵ زین وتوه مادينا یکن وکج

 رد هک دنک فرحنم دهدیم ماجنا پچ تسداب روزیتوتپیه هک هچنآ زا

 ۔ یم فارتعا هنامیمص یلیخ .دنک یم یزاب ار یتایح شقن همان رب نیا

 دراددوج و یتسد هرج و یگ دنبی رف زا یتاجرد تاک رح نبا رد هک مینک

 .یم همشچ رس بان تقیقح كب زا یمزینونییه تانیقلت ریاس رگم یلو

 ؟دن رک

 امش ناتشگنا كون هب و الاب و ولج فرطهب هژوس هک یتدم زا سپ

 هاگن هژیو هعفن نیا هب هک روطنامه هک دیها وخب وا زا « درک هاکن

 زا هسک تسا نیا دننام لاح نیعرد یا و ددننب ار دوخ نامشچ «دنک یم

 نیا یا رب نا وتیم ٠ دنک یم هاگن هطقن نامههب تسرد « اهکلب یا رو

 «دنببار تنامشچ الاح» :د رک هدافتسا اهنآ هیبش اب تالمج نیا زا راک

 تسرد ب ما رآ یلیحن - تحار یلیح رادهگن هتسب روطنیمه ار اهنآ

 هژوسدینک یعس.«شابهتشاد هجوت هتسب نامشج اب نم ناتشگنا كون هب

 هک دینک یم هظحالم .دشاب هتفرک را رف مارآ و تحار رایسب یتلاحرد

 هاگنرارمتسا یلبق شور رد .تسا توافتمرایسب لبقشور اب شور نیا

 نيا نیب مهم توافت یلو .دوب راک ساسا هدش نییعت هطقن كب هب نتخود

 الاح .دراد دیوج و شود نیا رد هک تسا یئاهتیباذج و اهیئابیز هوبش ود

 زا تمدالم هب روزسیتوئییه ؛تسا هتس هژوس نامشج هک یطبا رش رد

 .د وشیم لیامتم هزوس تسار یواهپ فرطهب ورب ور

 تسد ناتشگنا یتسیاب روزیتونپیه «یباجباج نیا ماجنا عف ومرد

 رطاخ نا هب نیا . دراد هاگن هژوس تروص لباعم رد ار ووخ تسار

 ناتشگناونهب دناوتب درک زاب ار شنامشچ هژوس ًانایحا رکا هک تسا



 مزیت ونییه یاهیتفکش ۱ ۱۷۲

 لماع هک یطیا رش رد لاح .ددرگن لتخم وا زک رمتو دوش هریخ لماع
 پچ تسد هناشن تشگناو تسشاب «هتفرگ رارق هژوس تسار یولهپ رد

 :دیوگ یمو دنک یم دراو راشف وا یناشیپ رب نیئاپهب الاب زا

 تمشچ یناوتیم هک ردق ره « تسا هتسب تنامشج هک روطنامهالاح

 یالهبال زا یناوتب هک نک هاگن الاب ردقنآ .....ناخرچب الاب فرطهب ار

 ارم تسد ناتشگنانک ششوک .....ینک هاگن نم ناتشگنا كونهباهکلپ

 2 ینک مسجم تاهتسب نامشچ یارو زا میقتسم دید كی رد

 -نیفلت یاهنوسمزآ زا یکی دنا وتیم لماع هک تسا یعفوم لاح

 دیاب طیا رش نیارد هسک دیاهدز سدح امش دبال .دنک ربون ار یریذپ

 نیا امشءدریگ رارق هبرجت دروم رگیدکی هب اهکلپ ندنابسچ شیامزآ
 | رنآ هک تسا نآ عقوم لاح .دباهدرک شنامزآ ناتدوخ یوررب اد راک

 ار شنامشچ هژوس هکاجنآ زا . دینک شیامزآ یرگید درف یوررب

 یناشیپ یوررب راشف ندرک دراو لوغشم مهامشو هدناخچ الاب فرطهب

 اجنآ زا .دنک زاب ار دوخ نامشچ دناوتیمن هجوچیه هب وا دیتسه وا

 یم روصنو هدش جیگ «تسین هلصاح یناوتان نیا هیجوتهب رداق وا هک

 عفوم نیارد .تساهتفرگ رارق ورینو تردق نادیم تکی ریثلتتحت دنک

 . دیوگ یم و هدرک تبحصهبع ورشلماع

 الاح .....شاب هتشاد هجوت نم ناتشگنا كون هب روطنامه الاح»

 رگیدکیهب تیاهکلپ .....ینک زاب رگیدکی زا ار تیاهکلپ ات نک یعس

 ۔ یمن الصا و ۰ دن أه دیبسج رگیدکی هب یتخس ۰ تسا هدییسج

 ؛درادنیتیمها .«...دنوش زاب رگیدکی زا تنامشچات یتکب یراک یناوت



 ۱۳۳ مزیت وتپپه ماجنایگنوگچ

 ی ینک زاب رگیدکی زا ارتیاهکلپیناوتیمن«ینک ششوک مهردقره

 .«دناهدیبسچ رگیدکیهب یتخسهب .....دن اهدیبسچ مههب وتیاهکلپ
 تاظحل نیا ردلماع «درشاب هژوس هجوتم ًاقیقددیاب تاظحل نیا رد

 شاهتسب یاهکلپ ریز زا ار هژوس مشچ هرک تاکرسحو شالت دناوتیم
 رهاظ.اهکلپ شرپ و اهالقت نیا هک ینامز . دهد صیخشت یبوع هب

 مطالتمکلپ ود یوررب ار تسارتسد هناشن تشگناوتسش «دندیدرگ

 نیئاپهب شمارآ رارقتسا یارب ار اهکلپ هک یلاحردو دیهد رارف هژوس
 :دیث وکب واهب «دیشک یم

 طقف .....ینک زاب ار تنامشچ ان نکن ششوک .....شاب مارآ»

 .....باوخب .....ورب با وخ هب یمارآ هب .....شاب ندیباوخ رکفهب

 ات وت ..... نیریش باوحخ کی ..... مارآ باوخ یکی ۰ با وخب

 تقو نآ ات ..... ینامیم باوح رد منک یم تیادص نم هک یتقو

 «..... با وخب

 تالمج زا و دشابن لماع داب هب تارابع نیا نیع تسا نکمم
 هدرک رارکت یئالال ثگنهآ دننام ار تالمج نیا .دنک هدافتسا یهباشم

 .تسا هتفر باوخ هب هژوس هک دنک یم لابخ رگا یتح «دهدبهمادا و

 و دشاب هاتوک رایسب تسا نکمم «تسا توافتم مزیتونپیه یافلا نامز

 هژوس زا دنا وتیم هظحل نیا رد وا .دشاب رسدرد رپو ینالوط یلیع اب

 نیا نایرسج رد .دشکب سفن یتحار و یگتسهآ «یمارآ هب دهاوخب

 هژوس یاعکلپ ولجزا ار دوخ تسار تسد یمارآ هب دیاب وا شیامزآ

 -یموا نامز نیا رد . دشکب بقع هب وا یناشیپیور زا ار پچ تسدو



 مزیت ونپیه یاهبتفکگش ۱۳۴۳

 . دهد ماجنا وزاب رد ار یاهجیهام یعشع نومزآ دنا وت

 یما رآ هب هک دنک کمک واهبو دها وخب هژوس زا دنا وتیم سمس

 هب ندش هدیشک اب ات دروایب ولجو الاب فرطهب ار دوخ تسار تسد

 دوخ یوررسب | رذآ البقلماع هک دبآ دوج وهب یعضو نامه ؛ولج تمس

 ولج تمسهب رتشیب وا تسد «تسا نکمم هک ردق ره .تساهد رک ناحتما

 تسد نتفرگ رارق هب تسار تسد اب هک ناظح] نیمهرد .دوش هدیشک

 یما رآ هب بج تسد اب «تسالوغشم هاوخلدتعضو رد هژوس تسار

 شخمدیمارآ هب تسد حطس یور زا و هدرک سمل ار هژوس تسارهناش

 اب و هناتس ود یتروص هب . دهد تک رح رامیب تسد ناتشگنا ون ان ار

 نامزنیمه رد .دنک قیوشت شتسد ندرک تفسو ندرک زاردهب ارواتبحم

 :دهد هئارا ار ریز تانیفلت دیاب وا

 ۳ د وش یم هدیشک ج راخف رطهب رتشب و رمشیب دراد وت تسد»

 فرط هب تسا نکمم هک ردق ره ار تتسد هک نک یعس .... رىشى و رەش

 واج هب هراشا تلاح رد هکار تناتشگنا روطنیمه .....یشکب جراح

 دشک یم بةعەب ار شتسا ر تسدلماع عقومنیارد .٩ تا هتفرگ رارف

 چم ثکیدزن است هناش زا یلاوتم یتروص هب وا پچ تسد هک یلاحرد

 الاح :دنک یم نیقلت وا هب تروصنبا هب «هدرک شزاون ار هژوس تسد

 ج راح فرطهب هک روطنامه .....دوشیم تخسو تفس وت تسا رتسد

 ود تسد ل( ف دنک یم ادیب مه یدادر ینحسو یتفس « ۵ دیش هدیشک

 اب هاش زا تسد مامو . تسأا و دش تهس و لوس یرزاف 41م کر لعم

 n تسا هتفرگ رارق دسیدشیتخسو یتفستلاحگکیرر ناتشگنا كون



 ۱۳۵ مزیت ونییه ماجنا یگنوگج

 . یمن الصا ..... یهدب ناکتار تتسار تسد یناوتیمن رگید وت

 نباا یناوتیمن نیبب | نک ناحتما ۰ یروایبنیئاپ هب ار نآ یناوت

 « .دنامدها وخ یقاب تلاح نیمه هب «مهدبروتسد نم هک ینامزات تلاح

 كب ول ویزیف هنیمزساسا رب وهدش هئاراهک یتانیقلت ثکمک هبالاح

 ناکمامدع و تسار تسدیاهچیهامدبدشیکشع «دراد دوج و هک یبسانم

 رگید راب تسا نکمم .دروخیم مشچ هسب الماک نیئاپ هبنآ ندروآ

 دی وگب و هداد راشف هژوسیناشیپ یوررباردوخ تشگناكيرو زین ونییه

 هب ار شتسد دسناوتیمن وا « دراد همادا راشف نیا هک یعقوم ات

 هب وا اریزتسا یشیامن تسز كب نیا هک مینادیم ام اما .دروایب نیئاپ

 . دوب هدیسر تسار تسد یاهچیهام یتخس

 : دهدیم همادا لماع الابنومزآ زا یئاهن یریگ هجیتن یارب

 نم ..... نک لشار تتسدنم نامرفاب ۰ نک سک الیرالاح د

 نیئاپ هب ار تتسد ..... دیایب نیئاپ فرط هب تتسد هک مهدیم روتسد

 دارقهژوس یناشیپ یوررب هکار شتشگنا لماع هظحل نیا رد « . روایب

 ندروآ نیئاپ رد و هدز هژوس تسدهب یکچوک هبرضو درادیمرب هتشاد
 . دنک یم كمك وا هب نیئاپ فرط هب نآ

 «تسا لماک شمارآ تلاح رد هژوس تاظحل نیا رد هکاجنآ زا

 رسکیدکب ردو هدروآ ولج هب ار شناتسد هک دها وخب وا زا دنا وتیم

 .دهدماجنا هژوسیورربار هدشلفق مهرد یاهتشگنا نومزآ و دنک لفق

 لماع تانیقلت اب یلو «دراد كيژول ویزبف هنیمز كی نومزآ نیا دنچره

 . ددرگ یم هئارا یرتا ریگ تروص هب



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۳۶

 هداد زا رق شّتسد ود نايم رد ار هژوس تسد ود راک نیا یارب

 هدرک كمک رگیدکی رداههجنپندشلفق نومزآ كي یرارقرب رد وا هب و

 e0 رتمکحم و مکحم.,..,هدب راشفمههبار تداهتسد الاح :دب وُک یمو

 راشف رگب دکب رب اههجرب هک یلاحرد هظحل نیا رد ۰ رتدیدش و دد دش

 یناشیپ یور رب پچ تسد تشگنا ا رگید زاب لماع «دننک یم دراو

 اب نم هک ینامز ۱۶ :دبوگ یم نآ اب هارمه و هدرک دراو راشف هژوس

 زا ار تناتسو ینا وتیمن وت «مروآ یم راشف ون یناشیپ یوررب تشگکنا

 وت هب نم هک یعقوم ات نک ظفح ار ناتشگنا رب راش ۰ ینک زاب مه

 هج ره ۰ دناهدیبسچ مه هب تباهتسد هک ینیبیم ۰ مهدب روتسد

 روتسد نم رگم ۰ ینک زابمه زا ار اهنآ یناوتیمن ینک ششوک

 تناتسد..... مهدیمروتسد نم الاح .....مهدبار مهزا اهنآ ندشزاب

 « | نک ناحتما ۰ دن وشیم زاب مه زا اهتسد الاح !نک لش ار

 تانیقلتتردق شیازفا رطاعنهب اهنت یناشیپ یوررب راشف هلئسم
 داجیا راضح رد یدابز یتفگش راک نیا هک تسا حضا و .تسا یراتفک

 . دنک یم

 لماع  رگید نومزآ كي اب ا دف اما ی هی اپ

 .دهد ناشن هراچیب و میلست "الماک ار هژوسو دناسرب جوا هب ار اهیتفکش

 هکنیا رد سکچیه هک دهدیم هئارا یطبا رش رد ار یناهنپ هحلسا نیا

 تک رش نابرج نیا رد یرگید لماع روزیتونپیه تردق ای نیفلت زج هب
 كيژول ویزیف هنیمز«نیفلتتردق یارو رد هتبلا.دنک یمن رکف«دشاب هتشاد

 سفنهب دامتعا اب نیا ربانب . دنک یم کمک وا هب مه یاهچیهام شنک او



 ۱۳۷ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 : دبوگ یم لماک

 - یم هدش ( سک الیر) لش الماک وت تسد یاههجیهام الاح»

 تروص هب ار اهنآ ایویسهد رارفتندب رانک ردیتحار هب ار اهنآ یناوت

 « یتسه رستتحار مه رگا .یهدب رارق تیاهاپ یور عطاقتم اب یداع
 تمادنا الماک الاح .ینک باختنا ار هنیس هب تسد تیعضو یناوت یم

 و هدب هیکت لبم هب رتشیب.هدب رارق تحار و لش تیعضو كي رد ار

 یناشیپ یودرب ار متشگنا نمالاح . رادهگن هتسب روطنامهار تنامشج

 تشگنا راشف لحم هب هتسب مشچ اب یناوتب هک نک یعس.مهدیم راشف وت

 تمشچ هرک نیاربانب.ینک مسجتارراک نیا وینک هاگن یناشیپ یوررب نم
 « . ناخرچب الاب فرط هب ار

 فلتخم یاههزیگنا هب لاح اتهک یناشیپرب راشف نومزآ نیا

 ردق ره هک تسا نیا فده و دوب راک همدقم همه دش ماجنا

 لیامتماب الاح وهدرک بوکخیمد وخیاج رس رد | رهژوس«تسا نکمم رتشیب
 كي "الماک ء ولج هب یمک هنت نیئاپ ندناشک و بقع هب اههناشورس ندش

 نیاربانب .تسا هدروآ دوجوب وا یارب ار باوح یارب بسانم عضو

 : دیوگ یم روزیتونپیه

 رگید ینا وت یمن وت. یوزر یم ورا یفیمع با وجخ ردود یدور هب»

 رگید هک هدش ناوتان و لش ردقنآ تندب ۰ ینک زاب ار تنامشچ

 ا هتفر نيب زا وت تردق مامت ..... یزیحن رب تباج زا ینا وت یمن

 وت ٤ملک یم دراو راشفوت یناشیپ یورربتشگنااب نم هک طیارش نیا رد

 .....مه دبر وتسد نم هکنیارگ ۰. یرادناراجزانتساخ رب تردقرگید



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۳۸

 توعد یئامزآ روز هب ارتنم ..:.. یزیخرب لبم یور زا یناوتیمنوت

 ی ینک تک رش هزرابم نیا رد مها و یم وت زا نم 0 منک یم

 «.... | نک ششوک ۰ یناوتیمن هک ینیبیم

 تسکش دولآ مهو هزرابم نیارد هژوس الومعم طیا رش نیا رد

 . درادن ار تک رحییاناوت شندب صاخ عضو تلع هب و در وحن یم

 مکحم زایسب ار هزرایم هب توعد هلمج دنج تسا رتهب روزی وه

 شیاج زا دناوتن هژوسرگ !-دنک داجیا هنحص ردیرتشیب ناجیهات دنک ادا

 ششوک رگا و هدش زوریپ رباربان دربن نیا رد روزیتونپیه « دوش دنلب
 یناشیپرب راشف « یگنج هلیح كب اب دنا وتیم دسرب رظن هب رمث رمثم وا
 كيژول ویزیف زمر .دزاس نکمم ريغ وا یاربار نتساح ربات دنک رتشیب ار
 هدیشک ولج فرط هب هژوس یاهاپ هک یلاحرد هک تسانآ رد هدیدپ نیا

 یوس هب وا یاههناشورس و هتفرسک رارق هنیسرب تسد تلاح رد و هدش

 هکنیا رگم « دزیخرب دناوتب هژوس تسا لاحم یهدیدرگ لیامتم بقع

 تشگنا راشف اب نیا و درواسیب ولج هب ار دوخ یاههناشورس !دتبا

 هژوس همه رظن هب هک ناهز نیا رد . دوشیم نکممریغ روزیتوئپیه
 نم الاح : دب وگ یم روژیت وئییه « هدش ینف هب رض اب توا كان الماک

 | شاب تحار «یوش (سک الیر) مارآ الماک هک مهدیم روتسد وت هب

 [یزیخرب هک مهدیم روتسد نم ..... یزیخررب یناوتیموت |[ زیخرب
 مک ار یناشیپ یوررب راشف روزیتونپیه ؛ قوف تانیقلت اب هارمه

 اتدناد رگ رب یعیبط تلاح هبار شیاههناشورس دناوتب هژوسات دنک یم

 باسح هب اههدیدپ نسیا مامت عقوم نیا رد . دوش دنلب اج زا دناوتب



 ۱۳۹ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 لش یفاک هزادناهب هژوس رگا هتبلا .دوشیم هتشاذگ روزینونپیه تردق

 نودب ویراتفگ نیقلت اسب اهنت نا وتیم ار اههمانرب نیا رتشیب .دشاب هدش

 .داد ماجنا یناشیپرب تشگنا راشف

 شناد هک دن وش یم | دیپیطبا رش رد یمزیتونپیه یاهه دی دپ دنچ ره

 بیک رت رگیدکب اب هژوس تیساسحو یریدسپنیقات و روزیت ونپیه رنهو

 اههژوسزا یعرب رب یروط یاهچیهام شنک او تردقنیا «دنشاب هدش

 روزیت ونمیه هکنآ زا لبق و هدش مزیت ونپیهدوسح اهنآ هک دراذُک یم رثا

 كي رد. دن وشیمدرا و هساخ تلاحهب اهنآ «دهدب نامرف ندیباوخ یارب

 هک مدوب هژوس كی كي رتسیه و یمجاهت تاک رح دهاشنم بلاج دروم

 زا هک ار یژرنا جاوماتشاد دصا و دوب هدش مح نم فرطهب لبم زا

 دودایو دنزب مههب درک یم ادیپ نایرج وافرطهب لماع ناتشگنا كون
 ,دنک

 نیالامعا قیرط زا ر وزیت وئنییه هک یل رتنک یباناوت هات وک نخس

 یور رب اههدیدپ نیا هک یرثا و دنک یم بسک هژوس یور رب اهن ومزآ

 ندیسر یارب بسانم رایسب تلاح كی رد ار هژوس «دراذسگ یم هژوس

 مامت طبارش نیاردو دنک یم هدامآ یمزیت ونییه هساخ زا یقیمع تلاحهب

 مامت روزیت ونپیه رظنهطقن زا .دندرگ یم هدامآ یحورو یمسج یاههنیمز
 -مزیت ونپیه تردق دنا وتب وا هک تسا نیا رطاخ هب طقف لامعا نیا

 كي هب ندیسر یارب راک نیا .دنکدروآ رب ابو هبساحم ار هژوس یریذپ

 .تسا مزال یمزیت ونیه قیمع هسلخ



 مزیت ونبه یاهیتفکش ۱ ۵ و

 هدن و رشیب یراتفگ شور

 -نیقلتیاهن ومزآ درب راک اب ناوتیم روطچ هک دیدرک هدهاشم امش

 زا .درک فذح ار نآ “الصا ابو تساک هاگن یگ ریخ تدم زا یربذپ

 ناوستیم «یراتفگ تانیقلت ندرک هفاضا اب هک دیدش هجوتم رگید فرط

 هک ىلا وئس . درک ادیپ یسرتسد قیمع یمزیتونپیه هسلخ كيهب رتعیرس
 ار یتامدقم تانیرشت نیا ارچ :تسا نیا دوشیم حرظم هنیمز نیا رد

 لا وئس گن ردیبآمیس رب یراتفگ نیقلت هب ًامیفتسم ات میراذُگ یمن رانک

 یدندش راک نیا انآ :دسنک روطحخ نهذ هب دےنا وت یم مه یرّگید

 ؟تسھ

 ماجنا المع مه و تسا یندش مه راک نبا : تسا نیا باوج

 لامعاهدن ورشیپ یتروصهب یمالک تانیقلتدیاب روظنم نیا یا رب دوشیم

 زاغآ شخب رد روزیتونییه تامادقا ریاس نیزگیاج دنناوتب ات دن وش

 یروزیت ونپیه دوج وهبیدایز دودحات شورنیا ماجناردتیقفوم .دنشاب

 ساب رایسب دیاب مه هژوس رگید فرا زاو دراد زابن نابز شوخو رهام

 راک نیتسخن تاظحا رد هژیوهب تروصنیا ریغرد .دشاب یدج و شوه

 .درک عمجو زک رمتم ار هژوس ساوح ناوتیم رایسب لاکشا اب

 بطمو یسانشنا وریاههاگشیامزآ یارب اههویشنیا هتفرمهیور

 دامتعا و یراکمه هیحور اهاضف نیا رد ا رسیز ؛تسا رتبسانم ناکشزس

 سنا رفنک كي نایرج رد مزیتونپیه ماجنا یارب .تسا مک اح یرتشیب

 یطیارش رد اهنت شور نیا ءاههدیدپ زا یخرب ندادناشن یارب یملع



 ۱۱ مزیت ونییه ماجنا یگنوگچ

 دوخیریذپ مزیت و نپیه یئاناوت البق هژوس هک تسا زاسراک و روم رایسب

 .دشاب هداد ناشن یبوعتهب ار

 هنوگ ره و تسا یعقاو مازلاكي فده هب ندیسر الاب طیارشرد

 یتیافک ان درومرد یترهش ءوس و لاجنج اب تسا نکمم یتیقفوم مدع

 «قوسف طیا رش نتشاد تسدرد اب نیا ربانب . دوش هارمه روزیت ونییه

 زا ید رب . دنک رظنفرص هدش رک ذ تامدقم زا دنا وت یم روزیت وئییه

 یارب یتح هاگن زسک رمت زا دنلیام زونه طیارش نیا رد اسهروزیتونپیه

 دشاب هتشاد یعنام دناوتیمن راک نیا ماجنا .دننک هدافتسا هاتوک ینامز

 زک رمت رگید فرط زا .دوشیمن ساسحا نآ ماجناهب مه یزاین دنچره
 هاگ ره هک دنتسه یکحختس« یاههناوتشپ یهزیتونپیه یاهن ومزآ و هاگن

 یبوخهب دنا وتیم « دروخ رب یلاکشاهب یمالک تانیقلت رد روزیت ونییه
 .دنک هدافتسا اهنآ زا

 اب روزیتونییه : تسا ریز تروص هب شود نیا رد لمع هوحن

 واهب هژوس روضحایدورو زا سپ و هتسشن یلبمیورهنارقوم و مامتتناتم

 یلیخ .دینیشنب لبم نآ یور منک یم شهاوخ امش زا نم» :دیوگ یم

 "الماک- دینک هیکت تشپهب - دیشاب تحار لبم یور .....دیشاب تحار

 هب الماک دیتسه مارآ ًاعقاو دینک یم لایخ رسا . دیشاب تحارو مارآ

 «.دینک هبکت تشپ

 یگییرغ رطاخهب ار تشپ هب لماک نداد هیکنهژوس تاقوا رتشیب

 تساروزیتونپیه هدهعهب نیا .دهدیمنماجنا روزیت ونپیه هب مارتحا ایو

 ینابزنیزیشو ینابرهماب «رتینامدوختلاح ثکی رد اروا جیردتهب هک



 مزیت ونپیه یاهیتفکش ۱۵۲

 نیارد مزیتونپیه شيادیپ اریز .دنک قیوشت رتتحارشور نیا ماجنا هب
 :دهدیم همادا رو زین ونییه عقوم نیا رد.تسا ریذپناکما رتشیب طبا رش

 و ینارگن عون ره .دنشاب تحار "الماک دیاب وت نهذ و رکف»

 نک رکف زیچکی هب اهنت .راذگب رانک یراد ترکف رد هک ار یسیاولد

 هک ینک یم ساسحا وت .. ... باوخ طقف « تسا ندیباوخ مهنآ هک

 ینک یم ساسحایدوزهب .....یورب باوعهبهک یلیاموت .....یاهتسون

 ساسحا .....نیگنسیلیخ .....دنوشیم رت نیگنسدنراد ونیاهکلپ هک

 ....نیگنسیلیخ .....دناهدش نیگنس رتشیبیلیخ تیاهکاپ هک ینک یم

 هب تنامشچ ..... یراذگب مه یور ار تنیگنس یاهکلپ هک یلیام وت

 مهرب ار تاهدش نیگنس یاهکلپ یهاوخیم .....دناهدش هتسخ تدش

 رکف ندیباوعهب طقف .....دننک تحا رتسا تاهتسخ نامشچ ات یراذگب

 یور ار تنیگنسیاهکلپ - باوحخ - باوح - باوعهب طقف .....نک

 ودهدیم همادا تانیقلت نتفُک هب هتسویپو « .تاوخب تحار راذگب مه

 زک رمتم و هجوتم ندیباوخ یور رب ار هژوس هجوت یزیچ ره زا شیب
 اهرابو اهراب ار باوخب قیمعو تحار باوخو باوختغل .دنک یم
 ع ورشمشچ یگتسح و ثکلپ ندشنیگنس اب ار تبحص .دنک یم رارکت

 دوخهدش نیگنس ثکلپتسا لبامهژوس هک دهدیم همادا روطنیاو هدرک

 نیا زا یکی ره یداع طبا رش رد . درا ذکب شاهتسح مشچ یوررب ار

 ار اهنآ هژوس طبا رش نیا رد یلو دنشاب زین اتحب دننا وت یم اههلم>

 یلبم یور رب نتفرگ رارق اب یدرف ره .دنک یم لوبق یقبافح نا ونعهب

 .دهدب تسد زا ار دوخ یگتسعات دراد زاین هک دنک یم ساسحاتحار



 ۱۵۳ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 ثکلپرد ینیگنس یک دنا و مشچرد یگتسخ یمک الاب طیارش رد

 دشاب هدوب سوسحمان مه هژوس دوخ یارب دوب نکمم هک هتشاد دوجو

 یتدم زا سپ .تسا هدرسک تیوقت و دیدشت ار اهنآ روزیتونپیه یلو

 یدعب تانیقات یاوتحم هدوج ومقیاقحهب هج وتاب هنادنمش وه روزیت ونپیه
 هدنبآ نامزهب ادتبا رد تالمج دنچ ره .دهدیم همادا و دنکیمهدامآ ار

 : الثم .دنهدیم عضوم رییغت لاح نامزهب جیردتهب یلو «دنراد هراشا

 وا ارتنیگنس یاهکلپ .....یدنبب ار تنامشچ یلیاموت»

 ارهدش نیکنس یاهکلپ .....یدنبب ار تاهدش نیگنس یاهکلپیلیام وت

 .....دنوشیمهتسب دنراد وتیاهکلپ .....ورب ورفیتحا ربا وخهب و دنبب

 ..... یودیم باوسخ هب یراد وت .....دندش هتسب "الماک وت یاهکلپ

 مه ترس هک ینک یم ساسحا .....دناهدش هتسب وست نیگنس یاهکلپ

 ترس نتشادهگن تسار هک ینک یم ساسحا .....تسا هدش نیگنس
 یوش دراو ینیگنس باوخ هب یلیام وت .....تسا لکشم ردقج

 ....تحار باوخثکی .....یباوخیمیراد ۰۰... یبا وح یم یرادوت

 «....قیمع .....قیمع باوح كي .....قیمع .باوخ كر

 -یم ادا شخب شءارآ یلو مکحم ینحل اب قوف تالمج مامت

 رتشیب دیک ات تاهلک زا یخرب یور رب ادصششک اب تسا مزال .دوش

 یادص.«نیریش باوسخ» اب «قیمع باوخ» اسب «باوحخ» "الثم ؛درک

 دشاب دنلب یمک و مکحم دیاب رتشیب تاریثات داجیا یارب روزیت ونپیه

 :دهدیم همادا روزین ونییه نا ربانب .دشابن زیمآ مکحتو نشعن یل و

 هتسب تنامشچ .....یونشب ارم یاهفرح ینشورهب ینا وت یم ون»



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۵۴

 یادص زونه وت ۰ یرادن تنامشح ندرک زاب هب یاهقالع وت و هدش

 كي.....یراد را رق یقبمعبا وخرد هک یلاحرد یونشیمیب وعهب ارم

 یل و یونشیم یبوسع هب ارم یادص الاح وت .....قیمع یلیخ باوخ

 | رمیادص وت «دنیآ یم یرود هلصاف زا اهادص نیا هک ینک یم ساسحا

 یلیح میادص دنچ ره .....رود یلیخ .....رود هار زا .....یوذشیم

 «.....یونشیم ارم یادص زونه یلو هدش فیعض

 رتکیدزن تیعقا و هب وا تانیقلت هکنآ یارب روزبتونپیه اجنیا رد

 ندیسرمه وتهژوس یارب ات دنک یم رتهتسهآار دوخ یادص نحل دوش

 سان عضو یور زا رگا عقوم نیا رد .دروآ دوجوهب ار رود هار زا
 یا ربنامز «هتفرگ را رق تاوختلاحرد وا هک دوش مولعم هژوس ندیشک

 وا یاهتبحص هماداهب تسا هدیسرا رف لماع زیمآ تیقفومو رثوم همادا

 :دیوگ یم هک درک هجوت نا وتیم
 یادصوت .....یونشیم با و تلاحرد ارم یادص یراد وت»

 تاروتسد زا طقف وت .....یونشیم ارم یادص طقف ....یونشیم ارم

 رادیب باوحخ زا اد وتدنا وتیم نم یادص طقف ۰. ینک یم یوریپ نم

 «.....دنک رادیب با وخزا ار وتدنا وتیم نم روتسد طقف .....دنک

 تگنهآ .تسا هارمه سفنت لکش رد هژوسشنک او اب تالمج نیا

 الاب تانیقلت .تسا رتقیمعو رتمارآ یباوخ دوجو رگنایامن وا یاهسفن
 لباق هتفر باوح درف یارب رگید یئادص هنوگ ره ات دن وشیم ثعاب

 مهم هلئسم .دماجنایم رتقیمع یبا و هب نتفر ورفهب نیاو دشابن كرد

 ار وا دنا وتیم روزیتونپیه اهنت هک تسا هلئسم نیا یوررب دیک ات رگید



 ۱۵۵ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 یگن وگچ یارب هنیمز میقتسمریغ یتروصهب ايو دنک رادیب با وسحن زا
 .دوشیم مهارف بسانم نامز رد ندش رادیپ

 هب ع ورش دنا وتیم لماع « دیسر ندش رادیب نامز هکنآ زا سپ

 یجیردت تروصهب دیاب مه راک نیا رد یلو «دنکب هژوس ندرک رادین
 طقف وت» :دشاب هدش هتفگ وا هب اهراب البق دیاب . دنک مادقا هدنورشیپو

 دياب مسه ندش رادیب زا لبق «یوشیم رادیب باوحخ زا نم روتسد اب

 زا سپ» : الثم .دشاب هدرک تفایرد ار ندش رادیب زا سپ تانیقلت ًامتح

 .ینک یم شمارآ و یتحار ساسحا الماک «یدش رادیب با وخ زا هکنیا

 : دهدهمادا دعبو «.تشاد یهاوخن دردرسلثم یتلاسک و یتحارانچیه

 - ی«هرامش۳ « یوش رادیب باوح زا هک مهدیم نامرف وتهب نم الاح)

 -یم رادیب باوخزا و هدرک زاب ار تنامشچ وت ۳ ددعنتفگ ابو مرامش

 الماک .....یتسه رادیب هلماک .....یاهدش رادیب وت رگید الاح یوش

 «.ینک یم شمارآ ساسحا

 ندرک رادیب ای ندش رادیب یارب مه رگید هدش هتخانش هار كي

 شورنیا رد .دوشیم صخشم لبق زا ندش رادیب هظحل هک دراد دوجو
 :دب وگ یم الثم لماع

 "الماک .یوشیم رادیب هظحل نآ رد وت «مرامشیم ۳ ددع ات نم»

 ادیب فراعهب یرادوت ۰ كي ....شاب هتشاد هجوت نم یاهف رح هب
 درد هنوگجیه یتسه تحار و داش a ا یوریم ندش

 .نک زاب ار تنامشج«یتسه رادیبوت ..... هس ۰ یرادن ینحاران اب

  -.شیپ تروصەب مه ندش رادیب بیت رت نیاهب « یتسه لاحرسو رادیب وت



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۵۶

 .دریگ یم تروص یجیردتو هدنور

 مامت رد نآ یگدرتسک و نیقلت همادا اب اهروزیتونپیه زا یحخرب

 .دنهدیم رارق با وسخ زا قیمع یلیخ تلاح كی رد ار هژوس «ندب

 با وخندش رتقیمع درومرد نیفلت و یمزیت ونیبهتلاح همادا مهم هلثسم

 .مینک یم حیرشت ار تلاح نیا رتشیب ع وضوم رتهب كرد یارب .تسا

 -یم وازا و دناشنیم تحار لبم كيیور ار هژوس روزیت ونپیه

 ینابرهم و یمارآهب عقوم نیارد .دنک هیکت تشپهب الماک هک دها وح

 الاح» دننام تسا یراتفگ تانیقلت نایب هک دنک یم راک هماداهب ع ورشآ

 ساسحا جی ردت هب ۰ نک اهر تحارو لش ار تدوخو دنببارتنامشچ

 با وخدیدشتاب.....دوشیم رهاظتندبمامترد یگدولآ باوخ و یلش

 a دوشیم رتنیگنس و نیگنس هظحل هب هظحل وت یاهکلپ یگدولآ

 زابیا رب یلیامت رگید هک هدش نیگنس تیاهکلیو هتسخ تنامشج ردقنآ

 ات راذگب مه یور ار تنیگنس یاهکلپ .....یرادن تباهکلپ ندرک

 ندرک زاب هب یاهقالع رگید وت ..... دنک تحارتسا تاهتسخ نامشچ

 و نیگنس ترس هک ینک یم ساسحا جیردست هب .....یرادن تنامشچ

 -یم مارآ و لش وت تروص یاههچیهام مامت . . ۰ ..دوشیم رتنیگنس

 و ینک یم ادیپ باوح رد هک ار یتلاح نامه تسرد .....دنوش

 شمارآ ساسحا نیا . دنا د دش مارآ "هلماک تناهد فا رطا یاههچیهام

 مه تندرگ رد ار یتحارو یلش تلاصس ۰ هدیسر مه تاهناچهب

 .تسا هدش لشو ترک الماک تندرگ و رس .....ینک یم ساسحا

 و یلش ساسحا نیا ۰ دوشیم تحار و لش تیاههناش الاح



 ۱2۷ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 ساسحاتدوجو مامت رد ۰ دنک یم ادیپ همادا نیئاپ فرطهب یتحار

 و لش الماک وت ی دنک یم ادیپ همادا یتخرک و یلش «یگ دول باوح

 ..... دناهدش تعحبرک و لش الماک تیاهتسد ۰ یتسه هدولآ باوح

 ساسحا نیا ..... دنوشیم رتنیگنس و رتلش تیاهتسد هظحل هب هظحل

 الاح ..... دنک یم ادیپ نابرج تیاهتسد جم فرطهب یتخل و یتخرک

 ساسحا جیردت هب .....دناهدش تخل و نیگنس تدشهب تتسد ود ره
 مامت .....دنک یم ادیپ نایرج نیئاپ فرطهب تیاههناش زا یتخل و یلش

 ساسحا نیا .....دریگ یم رارق یلش و شمارآ تلاحرد تاهنیس هسفق

 یتسس ؛شمارآ ساسحانالا ..... دباییم همادا تمکشو ولهپ فرطهب

 تیاسهکلپ ..... هتفرسگ ارف ار تاهنت و ندرگ و رس ماست یتخل و

 هج رد العا هب یگدولآ باوخ ساسحا ۰ دنتسه نیکنس الیماک
 یتخل و یتخرک ساسحا ترمک رد نالا .....تسا هدیسر دوخ تدش

 .....دنک یم ادیپ نایرج تیاهاپ فرطهب ساسحانیا . ۰.۰۰ .ینک یم

 و یلش ساسحا .....دناهدش تخل و نیگنس تیاهاپ جمو وناز «نار

 a یاهدش تحرک و لش یلیخ وت .....هدیسر تندب مامتهب یتخرک

 هب یزیج ره زا رتشیب نالا ۰ یراد زاین مارآ و تحارباوخ كبەب

 و قیمعتا وخ كب .....تحارباوخ كاب .....ینک یم رکفبا وخ

 باوخ تلاحرد وت ۰ یباوعیم وت یدوزهب ۰. نیریش با وخكي

 ۔یم ارم یادص اهنت وت ۰ منک ترادیب نم هک یعقوم ات ینامیم یقاب

 "الماک هک یلاحردوت .۰...یهدیم ماجنا ارم تاروتسد اهنت .....یونش

 نم یادص اهنت ..... ی ونش یم مه ارم یادص «یسه با وح تلاحرد



 مزیت ونییه یاهیتفکگش ۱۵۸

 «.دنک رادیباروت دنا وت یم

 دوخ تانیقلت نایب هب رمتسم یتروص هب و یمارآ هب دیاب لماع

 :دیوگب واهب الثم هداد همادا

 و تیاهناوختسا « تاهنیس .....هدش نیگنس یلیخ تندب الاح»

 و نیگنس الماک......دناهدش تخ رک و نیگنسهمهتندبیاههچیهام

 وت .....هدش تخرک و نیگنس مه تتارقف نوتس . . ...تحار "الماک

 ادیپ نایرج نیئاپ فرطهب تتارةف نوتس زا یتعرک هک ینک یم ساسحا

 باوحخ ..... با وخب قیمع ..... شاب تسارتپاج رس ..... دنک ی م

 ..:,منک را دیپ ار وت نمهک یعقوماتبا وخب ۰ قیمعباوخت.....تحار

 9 نم یادص زجهب یونشیمن ار یئادص چیه .

 تخل تیاهاپ ۰ هدش تخلو لش تندب یاهتمسق مامت الاح

 a تسا شخب تذل رایسب یلشو یتخل ساسحانیا .....هدشنیگنس و
 و ینیگنس ساسحا .....دراد لابندهب ار تحار باوخ كي تلاح نیا

 مارآ و تحار یلیش ۰ هتفرگ ار تیاپ یاههچیهام مامت یتخل

 هک هدش نیگنس ردقنآ . . . . . هدش نیگنس "الماک تباهاپ ۰ ا

 ندش رومروم و یتخرک ساسحا .دناهدیبسچ نیمزهب ینک یم ساسحا

 تلاح رد وت ندب مامت الاح ۰ ینک یم ساسحا تیاهاپ مامترد ار

 وت .....قیمع باوخ كي ..... نیگنس باوحخ كي .....تسا باوع

 تک رح یهاوخیمن رگید وت ۰ یروخب ناکت یناوتیمن رگید
 .....نکب لش "الماک ار تدوخ ..... شکب سفن یمارآ هب .....ینکب

 [با وخب



 ۱9۹ مزیت ونپیه ماجن! یگن وگچ

 هدافتسا یفاک نازیمهب تانیقلتنیا زا هنادنمشوه دیاب روزی ونییه

 دیاب .ددرگ رهاظ تسا یمزیت ونپیه هدي دب هک اهنآ ع ومجمرثا ات دنک

 یتحارانوارد هک یطیارش رهردو دشاب هتشاد رظن هژوسعضوهب هشيمه

 و یرگنرود نیا ۰ دنک رادیب ار وا تعرسهب ؛دید یداسعریغ عضو اڍ

 -یمن قرف هلئسم «دشاب هک یاهلح رمره رد لاح .تسا یرورض طایتحا

 .دنک

 تبون رد رگا « دوش مزیتونپیه هژوس راب دنچ دشاب مزال رگا

 و ردتدوز دعب یاهتبوسن رد هکدوش نیفلت واهب ندش رادیب زا لبق لوا

 رثارپ و دیقم رایسب « دوشیم دراو یمزینونپیه باوسخ كب هب رتقیمع

 یجبردت هباشم طیا رش لثم درومنیارد ندش رادیب شور .دوب دهاوخ

 .دشاب ینالوط ًاتبسنو

 «د وش یم ادیپمشچ یا رظا یاههجیه ام رد یئاهش رپ هک یتاظحل

 رتفیمعار هژوس باوخ دياب ای روزیتونییه .تساندش رادیب زا یاهناشن

 .دنک زاذیب باوخ زا ار وا ابو دنک

 «ندش رادیب نیتسخن تاظحل ردهک تساذآ بلاج تسژ كب

 یریذپمزیتونپیه تیلباق و زسک رمت نتشاد تلعهب هژوسهب روزیتونپیه

 یرتشیب تحایس و ریس دعب تاعفد رد هک دنکب وزرآ و دیوگب كيربت

 .دنک كرد ار

 سل اجمرد هژب وهب یهورگ مزیت ونپیهیا رب یراتفگ هدن ورشیپ شور

 مزیت ونییه یارب هدعكب روضح طبا رشرد اهنت اریز .تسابسانم رایسب

 دادعت اب همه هرخالاب ؛ دهدیم اهنآ هب دیلقتو تباقر ساسحا «ندش



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۶۰

 ردارندشنمزیتونپیه لامتحا رگیدودن وریم ورف هسلخ تلاحهب یدایز

 یعقا وهقباسم كب رگید فرط زا .درادن لابندهب دحا و هژوس كب ربارب

 .دنک یم صخشما ر یرتشیب یریذپمزیت ونپیه ییاناوت اب تارفن هک تسا

 ات درک هدایپ یصاحخ درف یور رب ار نوگ انوگ یاهشور ناوتیم

  -یم یاهفرح روزیتونپیه كي .ددرگ صخشم اهنآ ربارب رد وا شنکاو

 و داجیا یارب شور دنچ فلتخم یاهتمسق عمجت و بیک رت زا دناوت
 .دنک هدافتسا هاوخلدو دیدج شور كی عادبا

 ندرمش شور

 ۱۰۰«های و ۵۰۰۰۱۰۰ "الثم ددعات ندرمشاب امش لاحهب ات ایآ

 شود نیا دراوم زا یخرب ؟ دیاهدمآ رب ناتدوخ ندرک باوحخ ددصرد

 یرگیدیاهزیچهب عجار امشهک یطیارشردهژیو هب دوشیمعفا و رثۇم

 مولعم .دشاب ندرمش نیمه یوررب ناتزک رمتو هجوت مامتو دینکن رکف

 یکیهک یئوج اب هاتوک راوید زارهب هنادنمشوه ام ناردپ روطچ تسین

 . دندرب یپبآ وخداجیا رد « دندی رپ یم نآ یور زا نادنفسوگ هوبنایکب

 ناسنا كي هک یتالایخو زکف زا ار درف یدایز نا زیمهب هرظنم نیا مسجت

 باوعهب اد وا و دزاسیم اهر «دنک یم مورحم ندیباوخ زا ار راتفرگ

 .دربیم ورف

 یدابز دراوم رد زک رمت داجبا یارب ندرمش زا ریخا یاهلاسرد

 یامههنیفس نتساخ رب نیمز زا هرظنم اهنآ زا یکی .تسا هدش هدافتسا

 هدافتسا یئاهن تاظحل رد سوکعم شدامش زا نآ رد هک تسا یئاضف



 ۱۶۱ مزینونپیه ماجنا یگنوگچ ۱

 تاقباسم رد .دنک بلج دوخ هب ار ناگمه هجوت رتشیب هچ رهاتدوشیم

 هجرتن اب هک ار یاهقباسم یناباپ تاظحل نایجاشامت آرا رک مه لابتوف

 دن رامشیم سوکعم شرامشو ندزفک اب«دسریم نایاپهب اهنآ هاوخلد

 یریگ ولجفیرحیلامتحا لگ كب زا ,هقباسمنایاپتوس ندیشک اب رواد ات

 .دنک

 زک رمت ع وسن كي شیادیپ بجوسم دادعا ندرمش«مزیت ونپیهرد

 مزیت ونپیهرا رقتسا و داجیاهب یراتفگ تانیقلتاب ماگمههک دوشیم یراتفگ

 راک هب مزیتونپیه رد دایز تیقفوم اب ندرمش یاهشور مامت .دماجنایم

 -یمهداد ح رشریزرد هک نآ یلصا لکشهب ادتبا تسا رتهب یلو .دناهتفر

 :درک هجوت دوش

 سپسودریگبرارق یلبم یوررباتدها وح یم هژوسزا رو زین ونییه

 یریگبرا رقلبمیورتحا ر "الماک هک مها وخیموت زا نم»:دیوگ یم وا هب

 تیاهتسدو هدب هیکت لبم هب تحار ار ترس یتح .یهد هیکت تشپ هبو

 تیاهاپ «یرتتحار رگا .راذگب ولج تمسقرد یتحار تیعضو رد ار

 الاح .شکب سفن یتحار و یمارآهبو دنبب ار تباهمشچ .نکزارد ار

 نک زکرمت ندیباوخ یور رب اهنت .نکب رکف ندیباوخ و با وعهب طقف

 وت ات دوشیم ثعاب هجوست نيا .شابهتشاد هجوت نم یاهفرحهب اهنت و
 ات ینک هدافتسا شخبتذلو مارآ باوحخ كي زا و یوشب هدولآ باوخ

 «.منک رادیب باوح زا اروت عقومهب هکنآ

 یراتفگ هدن ورشیپ شور ردهک تساندرک یط رش شو رنامههیبشنیا

 رادر وخ ربیرتهدرتسگ تعیبطزا اجنیا رد یلو میدرک هدافتسا نآ زامه



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۶۲

 مشچ هب اههژوس زا یحخرب اب طابترا رد هک دراد مهم زایتما ود و تسا

 نیا ابآ هک دمهفیم یهاتوک تدم زا سپ روزت ونپیه « الوا .دنر وحن یم

 یرگید شور ای تست رگا ؟ هن ای دراد یفاک هجوت وا یاهفرحهبژوس

 هک اجنآ زا یناث .دنک ضیوعت یرتبسانم درف اب ار هژوسایو دربب راک هب

 نآ هب دارفاجیردتهب هد وش یمن هتفگ یرکید زیج دادعا ندرمش ںایرجرد

 یدوزهب ار جازم یمدمد دارفا ات درادن یرایسب یگ دیچیپو هد رک تداع

 . دنک فرصنم راک همادا زا

 و دبور یم باو هب یمارآ هب امش» :دهدیم همادا روزیت ونییه

 ره و دیشاب (سک الیر) مارآ الاح «دیوشیم رادیب باوح زا یتحارب

 دیدنبب ار ناتیاهمشچ .....دیربب نوریب ناتدوجو زا ار یتحاران هنوگ

 جی ردتهب ..... كنک كمك امشهب رتشیب یگ د ولآ با وخداجیاهب عضو نيات

 ساسحا .....دوشیم رتشیب و رتشیب امش رد یگ دولآ باوخ ساسحا

 رکفنتفر بأ ونهب طوف ۰ تسا هتفرکارف ارامش دوج و مامت شمارآ

 ۹ ...با وهب ۰ و ۵ و ۶ بآ وخ هب .... .ببا وخ هب 7۳

 .درک هاگن یرتشیب تفد اب هژزوس یاهمشچ ه رک تاک رحهب دياب

 :دیهدهماداو ددنبب ار شنامشچ هکدیهاوخیوا زا تسا زاب زونه رگاو

 وت .....تسا هدش هدیشک یکیراتزا یاهدرپ وت نامشچ لباقمرد الاح»

 كرد تراب ناتشگنا كون ات رس كون زا .....یونشیم ارم یادص اهنت

 تحرک ونیگنستباپو تسد .....تسا هتفرگ رارققیمع شمارآ تلاح

 با وخیلیخوت .....یرادیگ دولآ با وح ساسحا كي وت .....دناهدش

 .....یراد جایتحانیریشو تحار باوع كيهب وت .....یاهدش هدولآ



 ۱۶۳ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 نم هک یتقو ...یراد ح ایتحا با وحب یلیخ ....یباوخب یرادتسود

 «.یوریم ورفقیمعو تحار باوخ كيهب وت مدرمش ۱۰ ات كي زا
 ندرمش هب ع ورش دوخ هژیو شور اب روزیتونپیه عقوم نیارد

 یخ رب . دیامنیم هفاضا نآ هب مه ار یراتفگ تانبقلت انابحا و دنک یم

 رتعیرس دنراد تسود « دنراد هقالع یرتک رحت اب یاهشورهب هک رگید
 صیخشت رترثوم ار دننامیئالالو مارآ شور هک رکيو ناسک «دن رامشب

 نیا مامت ع ومجمرد یلدو .دننک یم ند رمشهب ع ورش یما رآ هب ه دناهداذ

 .دن راد یهباشم تارثا اهشور
 ۰.۰... .۵د 4 «تشه «تفه < شش «جسپ راهج هس «ود كلب»

 .....مارآ باوحخ كي ....:یراد رارق باوسحخ تلاح كب رد وت الاح

 باوحخ هب وت «مرامشیم جاپ ددع اس الاح .....نی ریش باو كي

 نامه .....یریگ یم رارق باوخ تلاحرد .....یوریم ورفیرتقیمع

 ردهک یو ریم باوحخهب تحار روطنامه ۰ یبا و یم اهبش هک روط

 باوخ .....قیمع باوح .....مارآ باوحخ .....یباوخیم د وح رتسب

 .منک رادیبباوخزا اروت نم هک یعقوم ات .....ندریش

 «لسنتدا رفا یتحیدرف رهرد یعیبط یتروصهب «ند رمش عقومرد

 لرتنک تحتهژوسرک ا . دن آ یم دوج وهب یونشفرح و یراکمههب لیامت

 :دهدیم همادا ریز تروصهب لماع .دشاب هتفرگ رارق

 -یم هک هظحل ره ۰ یاهتفرگ رارق یثحار باو رد وت الاح»

 و قیمع باوحخ كيرد وت نالا ۰ دوشیم رتقیمع وت باوحخ «درذگ

 ادیب باوعح زا ار وتنم هک یتقو اتباوخب .....یاهتفرگ رارق تحار



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۶۳

 چیه و یونشیمن نم یادص زج هب ار یبادص چیه نالا وت .....منک

 .....یونشیم | رم یادص طقفوت .....ینک یمن ساسحا | ریرگید زیج

 هک هظحا ره ..... منک رادیباروت هک نآات شاب باوخ تلاحرد ًاقيمع

 و قیمع .... .یوریموزف یرتقیمعو قیمع باوخرد وت «درذگ یم

 .....منک رادیب باوخزا ارون هک یعقوم ات باوخب ..... رت قیمع

 «تسا هدامآ یمزیت ونپیه یاهنومزآ ماجنا یارب طیارش مامتالاح

 ردهک ىئ اهنآ مهو دن راد درب راکمزیت ونییه نیزاغآل حارمرد هک یئاهنآ مه

 البق .درک هدافتسا اهنآ زا ناوتیم یمزیت ونپیه هسلخ كي هتفرشیپلحا رم

 یمزیت ونپیه هسلخ قمعهب هج وت اب .مياهدرک تبحصاهن ومزآ نیا ةرابرد

 .رسو .دنوش ارجا و یحارط بسانم یاهباتزاب و تانیفلت دباب هژوس

 رادیبار وا دنا وتیم یتحارهب.دنادب حالصروزیت ونپیههک نامزره ماجنا

 .تسا هدش رفتسم وا هاگآ دوخان رد البق ع وضومنیا اریز دنک

 هک یئاهاسج حرش یقیقد تروص هب هژوس ءندش رادبب زا سپ

 رادیب زا لبق امش رکا .دنک یم نایب هدید هک ار یئایشاو دارفا و هتفر

 ار یاهرطاخ هنوگچیه ندش رادیب زا سپ وا هک دینک نیقلت واهب ندش

 دها وخ تروص نیمههب مه ندش رادیب زا سپ و ؛دروآ دها وخن دادهب

 . تشاذگ دهاوخ یاجهب نا رضاح رد یدایز یتفگشو بجعتو دوب

 تانیقلت هئارا اب ندرمش نیقلت زا رگید یشور رد دراد ناکما

 جی ردتهب ند رمش زا سب هک تفگ هدن وش مزیت ونپیه هب ود رک هدافتسایراتفک

 ناشدوحخ ندرمش اب دارفا زا یخرب هک روطنامه دوریم با وع هب وا

 .دن رب یم با وه هب ار



 ۱۶۵ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 هک دیس رپب هژوسزا البق تسا مزال « رتهب هجیتن هب ندیسر یارب
 دوخزا دعبو .هتفر با وعهب ندرمشاب یدرف روطچ هک هدید البق وا ایآ

 دنادن هچ و دنادب وا هچ تروص رههب .دینک لاوس دروم نیارد مه وا

 .دینک هدافتسا شور نامهزا دیراد دصق الاح امش هک دیئوکب واهب

 نامشچهب دهاوخب هژوس زا دناوتیم روزیت ونپیه طیا رش نيارد

 راوبد رب یهایس هطقن یور رب ار وا هجوت ای و دنک هاگن وا ناتشگنا اپ

 شو رنیا رد هک وراد یئاهشور یبناج لاکشاهب هتسب نیا .دزاس رک رمتم

 ینشاچ زا موزل تروص رد و درک هدافتسا نآ زا ناوتیم ندرمش یلک

 : الثم .تسجدوس مه یراتفگ تانیقلت

 "داماک تن دب یاهتمسقمامت هک ینک یمساسحا ۰ هس ود «كي»

 «هدزیس .....دسناهدش هتسخ و نیگنس الماسک تیاهکلپ .....یوشیم

 تلد یلیخ «دناهدش نیگنسو هتسخ تیاهکلپ ًادیدش هدزسناپ «هدراهچ

 نیگنس دنراد تیاهکلب a یراذگب مه یور ار تیاهکلپ دها وح یم

 -یم هتسب تباهکلب ا هدجیه هدفه هدزناش ۰. دن وشیمرتنیگنس و

 IT كد وتسبب (تسیب «هدز و .یدنبیم ار تیاهکلپ یراد ..... دن وش

 نیا هک ینک یم ساسحا ۰ دناهدش تحرک و نیگنس الماک تیاهاپ

 هب یراد وت ۰ دریک یم دراد ار تندب مامت یتخ رک و یلش ساسحا

 e قیمع باوحخ كي .....تحار باوسحخ كب .....یوریم باوح



 مزیت ونپیه یاهیتفگش ۱۶۶

 .وتسب یاهدش ما رآ یلیح a راهو تسب «هسو تسيب ؛ود وتسیب

 «.قیمع باوخ كي «تحار باوخ كي !باوخب ! جنپ

 یراتفگ هدنورشیپ شور و شور نیا نیب هسک دینک یم هدهاشم

 ات دنا وتیم روزیت وذییه موزا تروصرد .دداد دوجو یدایز یاهتهابش

 .دنک هدافتسا یرگید زیمآ قبوشت تالمجزا ابو درامشب یرتشیب هرامش

 .دنک رتیفال وط و ینالوط ار نابرج نیا دنا وتیم دها وخب هک ردق ره وا

 دیوگب هژوسهب روزیت ونپيه ادتبا رد هک دراد دوجو ناکما نبا

 -یم هتسب الماك وت یاهکلپ حق وم نیارد و درامشیم ۲۵ ددع ات وا هک

 ار اهکلپ ندیبسج نومزآ دناوتیم ۲۵ ددع ات ندرامش زا سپ .دنوش

 رد و دنک شرامش هر عورش ۱ ددع زا رگید راب تسا نکمم .دنک | رجا

 نیا رد .دهد ماجنا ار اههجنپ ندش لفق نومزآ ۲ ۵ د دع هر ندیس رعق وم

 تسر یاهچیهام یتخس نوسهزآ تسا نکمم «ندرمش اب ماگمه ایرج

 ندش مارآ یوررب موادسم یتروص هب اههلصافنیا ردو دهدماجنا مه ار

 باو گلبهب هژوس زابن و اههشج یگتسع ؛ءاهکلب ندش نیگنس «ندب

 .دیامن نیقلت واهب یراتفگ شورهب ار یتالمجو هد رک هیکت مارآ و ییمع

 هژوس زا هک تسانیا رگید باذج و بلاج رایسب شور كی

 روزیتونیپه تشگنا كون اب نامشچدننام یاهطقن هب هک دوش تساوحخ رد

 هک عف ومره سپس .دوشن هریخنآ هب یلو دنک هاگن عمش كي هلعش ای و

 ابو ددنبب یمارآهب ار دوسخ نامشچ «تفگ ار یدرف ددع روزیتوئپیه

 تا نکمم .دنک زاب یمارآ هب ار دوخنامشچ «یدعب حوز ددع نتفگ

 هژوسیاهکلپرب یگتسح زایتاجرد ات درامشب رتدنت ار لوا یاههرامش



 ۱۶۷ مزیت ونپیه ماجنا یگنوگچ

 هلصاف یجب ردت ندرک رت ینالوط اب ندرمش نمض رد دعبو دوش ادیپ

 .درادهگن هتسب ار هژوس یاهکلپ یرتشیب تدم «ج وز ای درف دادعا نیب

 ۔یم هژوس یاهکلپرد یرتشیب یلبنتو یگ د ولآ با وخ هب جیردتهب راک نیا
 .دماحنا

 یدایزهجوت دیاب «درامشب مه ۱۰۰ددعات دوش مزالتسا نکمم
 رهاظ اهکلپ رد شرسپ راثآ هک نامز ره .دوش لوذبم هژوس یاهکلپهب

 ترروص نياهب دیاب «درسکن زاب ار دوخ نامشچ هژوس رگید ابو دیدرگ

 ؛داد هما دا

 تحار رایسب تیعضو کی ۰.۰. ...یوریم باوح هب یراد وت»

 ۱ .ددع ات نم .....دنیب تحار روطنیمه ار تنامشج ۰ رک باختنا

 ورف یقیمع و تحار باوسخرد وت مدیسر ۱۰ ددعهب یتقو ؛مرامشیم

 دنک یم ندرامشهب ع و رشیما رآ هبروزیت ونپیه یژوسهب هاگن اب «یاهتفر

 باوخ تلاحرد هژوس هک دنک یم مالعا ۱۰ ددعهب ندیسر عقومرد و

 نایرج.دوریم شیپ تروصنیمههب نایرج "الومعم .تسا هتفرگ دارف
 دریگب تروص ۱۰ اتندرمش قیرطزا هتشذگ لثم دیاب هژوس ند رکرا دیب

 لبقیتاظحل ,ندشرادیب زادعب نتشادن یتحارانو ندوبتحار هرابردو
 .دوش هداد مزال تانیقلت واهب (هژ وس ندرک رادیب را



 لمع ات یروتت زا

 هنا را یهزین ونپیهیاههدیدپهیج وت وریسفت یارب یرایسب یاهیروثت
 . دن وشیم مسقت هورگ ود هب یلک یدنبهقبط كيرد هک دناهدش

 ای یعیبط باوح زا یاهنوسگ ار مزیتونپیه هک یئاههبرظن .فلا

 .دننادیم ندش مزیتونپیه لباقار یناسناره و دننک یم روصت نآ هباشم

 "ی رتسیهیرامیب زا یع ونصمیعونا ر مزیت ونپیههک یباههب رظن .ب

 .دنک یمروصت ندشمزین ونپیهلباق ارریذپكيرحت دا رفا اهنت و هدرک یفلت

 فیرعتو دناهدش خ وسنمالاب تایرظنهورگ ودرهین ونک طبا رشرد

 هدریگ یمربرد مهار هتشذگ ریباعتزا هورگ ودره .هدشهئا را هک یرت دیدج

 : تروص نیا هب
 دراد تهابش باوخ هب هک تسا یگتعاس هدیدپ كيمزيت ونپیه»

 ۹ دد رگ یم صخشم اھ: رز امیب هر 4: ار اىشه ا یاهضرامت

۱۶۹ 



 مزین ونپیه یاهیتفگش ۱۷۰

 « . تسا یریذپ نیقلت هب تیساسح شيازفا نآ زراب یگژیو و
 یاج هب ار مزیت ونپیه «هنفر راک هب فی رعت نیا رد هک یمهم هتکن

 یرهاظ یاهیگ ژبو  سیطانغم ( یکیزیف یاهورین اب نتحخاس طبترم

 اب هلا.تسا هتسناد طوب رم یرکفو ینهذ لمع كب اب ؛ ( روزیت ونپیه

 هب رظن اهدص ؛یلک تایرظن نیا بلاق ردو هدشن مامت راک فیرعت نیا

 ردو هدرک نشور ار قیاقح زا یشخب ثکی ره هک دناهدش هئارا بد رعت و

 . تسا تک اس ار ناوئان رکید یاهشخب فیصوت لباقم

 هباشما رء زین ودپیه« داضتم و توام الماك هی رظن كب رد "الثم

 یعیبطر وطهب هک دننادیم یگ دش تخسیعون و لماک یتک رح یب هدبدپ

 یستایرظن رد . دنیآیم رد تروص نآ هب رطخرپ تاظحل رد تاناویح

 تاناب رج زا یخرب ندش ادج اب یگتخیسگ هبرظن اب مزیت ونپیه رگید

 تیصخش كب یهاگ هک دوشیم هدرجتس یهاگ آ یلصا نایرج زا یرکف

 اهنت هن تابرظن نیا . دریگ یم لکش درف یلصا تیصخش رانک رد دیدج

 اهنآ رانک رد مه یدیدج تای رظن هکلب دناهدش نوک رگ د نامز لوط رد

 هک تسا نیا دوشیم ح رطم هنیمز نیا رر هک یشسرپ .دناهتفرگ لکش

 یب رجتیاهراک رد ردقچاههب رظننیا زا یهاگ آ میسرپب دوح زا هناقداص

 هنحص یاهروزیت ونپیه ابو ؟ دنراد هدیاف اي و درب راک مزیتونپیهیلمعو

 ؟ دننک یم هدافتسا اهنآ زا هنوٌکح

 توعرهنحصیورربار بلطواد دارفا زا یدادعت هکنآ زا سپ وا

 زا یخرب یلغش هبرجت ساسا رب و یریذپنیفلت یاهنومزآ كمك هب درک

 دها وخیم اهنآ زا یکیزادعب .دنک یم باختنا ار رت ریذپمزیت ونپیهدا رفا



 ۱۷۱ لمع ۷ یرو#ت دا

 تخسوتفس ردقن آ دد وگ یمواهب .دتسیاب رادرب وتسا ر الماک هک

 روزینونپیه عقومنبارد .دسرب رظن هب بوچ زا یاهعطق دننام هک دتسیاب
 تشپ زا یراد وت» :دنک یم نیقلت وا هب و دربگ یم رارق وارس تشب رد

 تدامح و زا نمیل و ..... قع فرط هب ۰ رنک ف ط وقس نيمز هب

 لیامتم بقع فرطهب یراد وت ..... یتفیب نیمز هب مراذگ یمنو منک یم

 تست ار دو هز وس طبا رش ندا رد ( . متسه اهتبا نه ۰ ی وشیم

 فرط هب و هدرک رکف روزیت ونپیه فرط زا یزومرم یاهورین ریثات

 هب نا رضاح رد یدایز یتفگشو تباجعا نسیا و ؛دنک یم طوقفس تشب

 . دروآ یم دوجو

 ندادناشن یارب هثوک هک تسا یئاهن ومزآ یکی.تشذگ هک هچنآ

 رد هژوسهرادربخ تلاح نیارد . تسا هداد هئارا سةن هب نیقلت تردق

 فیعضیک رحم ریاست تحت هک دریگ یم رارق رادیاپان یلداعت حصو

 تردقو هزیگنا تشپهب طوقسنیا رد. دتفیب بقعهباب ولجهب دناوتیم

 حصضاو ۰ دنک یزاب ار ك رحم نيا شقن دنا وت یم سفن هب نیقان اب رکفت

 لاتنم هژوس هب روزیتونپیه فرط زا یئورین نایرج نیا رد هک تسا
 تسانکممکگنرزو كريز یاهروزیت ونپیه زا یخ رب یلو تسا هدیدرگن

 یلاحردو دن را ذگبهژ وس یاههقیفش یورربتشپ زا ار دو تشگنا ود

 یاهورین اب دنها وخیسم هک دننک یم ههبش یاقلا اب دومناو روطنیا هک
 ناشناتشگنا یکیزیف یورین اب دهد رارق ریثات تحت ار وا یکیزیفاتم

 ۱ دنشکب بّقع فرط هب ار هزوس

 روزی ونپیه ‹ یسمزیتونپیه تلاح زا یتاجرد رارقتسا زا سپ



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۷۲

 رد !دنکر نابر تنکل راجد ار دروس دنا وب ات تسا لیاسمیلیخ هنحص

 «دنک ظفلت یتحار هب دناوتیمن ار شدو مسا یتح وا هک طبارش نیا

 . دوب دهاوح هج و بلاج رایسب هنحص رد نا رضاح یارب

 ناتشکنا هل وذ ندوب درس ار ندوب مرگ ساسحا طبا رش ندا رد

 ت یما دبب قەد یتحا ر تر وصەب مه كيس رایسب هسلج كد ردروزمت ون يه

 «دهدیم وا هب روزین وه عفوم نیا ردهک ار یکچ وک ءایشا نیا ربانب .دنک

 .هدیعش زا یخ رب ..دنک یم ساسحامرگک اپ درسواهروزیت ونبه تانیقلت رثارب

 تلاح ندا مه سن در نیفلت یتحاب مزید ونییه كمك نودب دص نا زار

 هبار درس یزاف یوسک كی و دنروآ یم دوجو هب دوخ یاهشیامن رد ار

 .دنهدیم :دنک یم هولج كاکش نارگید زا رتشیب هک نایچاشامت زا یکی

 زج یاهراج یجاشامت هک دنک یم غ ادارنآءیلخاوبیک رت یتدم زا سب

 رد یشیامنهمح ندا رد ,د را دد یغادتدش زا نیمزهبنآ باترپیتحاب ول وق

 هدیش وپ تقدابلاصتطع هک هرک نیا لع ادردمهاب طبترم تمسفود لعاد

 .تسا هتفرگ را رقبآ یرادقمی رگید رد وهدن زكه آ یرا دقمیکب رد.هدش

 هبا ریو نبا: هنحصیوراتهیهت زا .تدممامت رد وا نارایتسد اد روزی ودمیه

 تسرد. دشاب الابردنآ هدشیراذگ تءالع هطقنهک دنهدیم ناکتیتروص

 نیا « وا اب تبحص نمض < شیامزآ دروم درف هب نآ لیوحت هظحل رد

 نیا تسا حضاو . دنهدیم وا هب سیسو هداد تک رح یمکار یوگ

 م زا وتیه دو اب اهنناوت ابو اهب رامیب ناهرد تاتک رد دک روط:امه -

 دشا ندب رد ینامشخاس بیع هک نابز تنکل زا یعاونا رد « هدش هداد ناشد

 ( مجرتم) تہ ا رب وم رایسب ین اه رد سوز كي م زی ونه



 ۱۷۳ لمع ات یروثت زا

 ردیئاهتردق دوج و درومرد لدود و لاکش دارفارد یدایز نامیا هدیدپ

 . دروآ یم دوجوهب رگشیامن درف

 دنها وحن یم ناملط واد زا یخ رب زا هنحص نازابهدبعش زا یح رب

 تعرس هب وا هک یلاحرد و دنروایب واج والاب یوس هب ار دوخ تسد

 دروم رد :دنک یم كيدزن بلطواد درف تسد فک هب ار دوخ تشکنا

 لسما وع « نیقلت زج هب اجنیا رد .دیامنیم نیقلت تسد فک ندش درس

 رد و زاب هتسب مین تسد (فلا : هکنیا دننام دننک یم تلاخد یرگید

 یدرس ساسحا ع ون كی قرع ریخبتو دریگ یم رارق دازآ یاوه ربارب
 نوخ زا یرتشیب را دم« دبآ یم الاریوسهبتسدهک ینامز (ب .دهدیم

 .دنک یم ادیپ شهاک نآ ینورد یترارح عبنمو هدش هیلختوا یگ رهایس

 . دنک یم اجهباجار اوه یمک روزیتونپیه تسد عیرس تک رح (ج

 مه هک یبلاج یاهنومزآ زا یکب مزیت ونپیه نیزاغآ تاظحل رد

 با وخ مهو هدرسک نتمطم یمزیتونپیه تلاح دوجو زا ار روزیت ونپیه
 نداد رارفزا سپ تسدندرک نیگنس نومزآ «دنک یم رتقیمع ار هژوس

 نیقلت هب ع ورش عقوس نبا رد روزیتونپیه .تسا نآ یوررب هکس كب

 رتنیگنسو نیگنس هظحل هب هظحل هژوس تسد« نآ یط رد هک دنک یم

 تسد یور مج دش هدرمش ۲۰ ددع ات الثم هکنیا زا سپو دوشیم

 رایسب هتل كب رد نومزآ نیا .دتفا یم نیمز هب ینیکنس تلع هب وا

 یلدنصكي ادتبا هنحص نازابهدبمش میدقرد یلو تسا رجا لباق كبس

 دنلسب نیمز زا ار نآ یتحار هب واو دندادیم هشارا هژوس هبار

 ار یل دنص وا دنا وت یمن رسکدد تفك یم وا گر هک دعب هعفد رد .د رک یم



 مزیت ونپیه یاهیتفکش ۱۷۴

 لعادرد طبا رشنا رد . دمآ یم شپ لکشم یتسار هب دنک دنلب اج زا

 كي كمك ابآدعب هک تشاد رارق نهآ ردوپ یاههظفحم یل دنص هباب

 یعقا ویسیطانخم نادیم كی ؛دزیم روزیت ونییه ناتسدمه زایکب هک دیاک

 ! زاب هدبعش تسد تاک رحو دبلاک رد هن یلودشیمداجبا

 ار اهنآ دناوتیم رتهداس «دنک راک هو رگ كباب درف هک یدراوم رد

 تلاح یارب یعمج رگا "الثم ءار درسف كيات دهدب رارف ریثأت تحت

 رد رسیذپنیقلت درف دنچ رگا «دن ریگ رارق نیفلت ریثات تحت یمزیتونپیه

 نيا یریگ همه كي تروص هب «دنورورف هسلختلاحهب نیزاغآ تاظحل

 ردهدعكيروضحراث آ زا نیا ود وش یم !دیپ مهنآ رگید رد تع رسهب تل اح

 اهنآ رد ار ندش تعامج گن رمه هب لبامت یعون هک تسا هسلج نیا

 ۰ دروآ یم دوج و هب

 اهتسدندش لفقن ومزآ هنحصیور رب روزیت ونییه یهاگلاثم یا رب

 روضح هنحصیوررب هک یدارفاهمهاییدایز دادعنیوررب تیقفوم اب ار

 نیا رد. دهدیمرا رق ریثات تحت رایسبار یچاشامتدارفا ودهدیمماجنا دن راد

 الاب فرط هبا رد وخ یاهتسدهک دها وحن یمدنتسهنلاسرد هک یدارفا زا عق وم

 غدع طیارشنیا رد هک دراد دوج و یدایزلامتحا«دننک لفقمههب ودن ر وایب

 روزیت ونپیههک یعقوماتدننک !دجمهزا | رناشیاهتسددننا وتن مهاهن آ زایداب ز

 یوررب رضاح دا رفااتدوشیم ثعاب راک نیا .دنک رداصا رندشما رآ نامررف

 یاهنومزآ یدادعت ماجنا یارب و دنریگب را رقریثات تحت رتشیب هنحص

 یدرفتروص هسب دارفا نیا قیرط نیاهب. دننک ادیپ یگدامآ رتلکشم
 هنحص روزیت ونییه رظن دروم هک یئاههمان رب ماجنا یارب یعمج هتسد و



 س س ا س س ی ٠ کو ل ا و ی ا ر ا ن س س ی سا

 ۱۷۵ لمع ات یروثت زا

 دندرگ یم رتهدامآ « تسا

 نداد ؛ تسا بلاج رایسب نایچاشامت یارب هکیئاهشیامن زا یکی

 طبارش نیا ردو تسا هدش مزیت ونپیه درف هب بآ رپ اب یلاخ ناویل كب

 < یسبب« عاد هوهق اب یاج هدرس بآ ار نآ دنا وتیم نیفلت هب هتسب

 هدرک روصت نیاپماش ار نآ الوصا اب و دنک یفلت ۰ و لافترپ بآ

 . دنک ینانچنآ یاهادا زا یعرب هئارا هب ع ورش نآ ندیشون زا سپ و

 هد رود یم زیل خب یور رد هک یلیب وموتا لعاد رد هژوس روضح نیثلت

 یبسانم عضو « یسلایخ عاضوا هب هجوت اب هژوس هک د وش یم بج وم

 هژوسهک دوش یم ثعاب سینت هقباسم كيردروضح نیقلت .دریگب دوح هب
 | دناخرچب فرط نآ و فرط نیا هب ار شرس هقباسم یلایخ ثگنهآ اب

 لوغشم هچایرد رانک رد هک دوش نیقلتتسا نکمم رّگید هژوس كی هسب

 دیه دب واهب لانج اب هات وک بوج «قشاق كب رکا و تسا یریگیهام

 هبخن و بالقاب ار گر زب یاهیهامدنت ودوز ردقج هک ظاحل نیا زا اروا و

 وا یلایخ یریگیهام .دیهد رارق نیقاتو قیوشت دروم دشک یم الاب

 اهیهام نیا میهاوخبوا زا رگا هژر و هب دنکیمبجعتمار ناگمه تدش هب

 نایب یبلاطم اهنآ تاصخشم هراب ردو دهدب ناشنام هب و هدرک نزوار

 نیمز حطس رد عقاو یبوچ هلیم كب تسا نکمم طیارش نیا رد .دنک

 میها وخب وا زاو مینک یسفرعم وا هب یثولیک ۱۰۰ رتلاهكي ناونع هب ار

 رثکادح و دنک یریگ دروک رمسارم نیاردشرهش نامرهفنآ ونع هب

 . دهد ناشن ار دوخ یگتسیاش



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۷۶

 بیس یاج هب زابپ

 هتفرگ رارق یمزیتونییه هسلخ تلاح كيرد هژوس هک نامزنیارد

 ارجا لباقو هداس رایسب رگید تامهو زا یخ رب داجبا ؛تسا

 «بیس كی ناونع هب ناوتیم الثم .درادیماو یتفگش هب ار نابجاشامت

 ‹ دوش یراج شمشچ زا ثکشا هکنآ نودب وا ات داد وا هب ار زایب تکی

 روطنیمه | دنک فبرعت نآ بوخ معط زا یتحو دروخب ار نآ هفالعاب

 و داد هژوس هب نیریش یومیل کی یاج هب ار شرتومیل ثکی نا وتیم

 هب ار اهبل هشو اب و دراشفب مه هب ار دوخ یاهمشچ هکنآ نودب وا

 كاب هژوس هب ناوتیم طبا رش نیا رد .دروخب ار نآ :دشکب جراح

 دنا وتیمن وا و تسا یرزلف هلیم کی هک درک نیقلتوا هب و داد ار راگیس

 رد تسنرد هک میدید "البق , دتفا یم مه قافتا نیمه و دنک مون ار نآ

 یفلت نیطایش و ناوید طسوت حور ریخست ار نآ هک یمزبتونپیه تااح

 تروص هس ار نآ و هدئاجیپ یتحار هب ار یریشمش اههژوس ؛دننک یم

 ۱ دن روآ یم رد یجیپ رام

 تشم نيةلت و یفنم ییقلت

 کس هک د رک نیفلت ۵ ز وس هب مزیت ون يه زا یمک قمع رد نأ وت یم

 نا هک دیها وخب وا زا و هتفرگ رارق وا لبم هتسد یو ر» یس ولم هبرک اب

 ناوتیسم رگید فرط زا . دسنک شزاون ار زومآ تسد ناویح



 ۱۷۷ لمع ات یروثت زا

 دوجو اب مه هژوس و هتفر هک درسک نیفلت « دراد دوجو هک ار یناویح
 هسلخ قمع رگایتح . تسا هتفر ناویح هک دسنک لوبق  نآ سمل

 یلومعماب یعیبط رونرد وزاب نامشچاب ناوتیم دشابدابز یمزیت ونییه

 هژوسو تسا هتفر :دراد رارق یلبم یوررب هک یاهب رگ ایکس درک نیقلت

 . دنیشنب ناویح ندب یوررب «هتفر ناویح هکنیا لوبفاب «نا وا رف تقداب

 درک نیقلت اهنآ هب و داد هئارا ار ینشور راگیس نا وتیمیراگیسدا رفا هب

 .دزادنیب رود هب ار راگیسوا هک یاهزادناات دراد یدب یوب و هزم هک

 هک درک یطرش یتروص هب ار هژوس ناوتیم باوخ تلاح رد

 یکی.دورب باوح هب تعرس هب یتمالع تفایرد اب صاع طبا رش تحت

 یاهچیهامیتخسدوشیم لصاح نیزاغآ لحا رمردهک رگیدیاههدیدب زا

 یاههچیهامودتسیاب رادربخ تلاحرد الماک هک دیهاوخب هژوس زا .تسا

 رد . دوشب بوچ هعطق ثکی لثم و هدرک تخسو ضبقنم "الماک ار دوح

 ندب زاو داد رارق یلدنص ۲ یوررب ار وا یاپورس ناوتیم طبا رش نیا

 لبم۲یورربار وا یاههناشواپدشابهتشادیفاک تردقرگ او تحخاسلپ وا

 نیا طیارش نیا رد هتبلا . دناشن وا هنیس یور ار رفن ثکیو داد رارف

 تا رطحخ تلع هب دیابن هک دراد مه ار یرتشیب هنزو لمحت تردق درف

 ینح یدرفجیه هک ادن" زا .درک هدافتسا رتنیگنس یاههنزو زا یلامتحا

 هب یعنصت تروص هب ار تلاح نیا دناوتیمن کیتسانمیژ نامرهف کی

 یقلت لیصا ار هدیدپ نیا مه یکاسکش درفره نیا ربانب «دریگب دوخ
 درک دهاوح ح راخ نهذ زا ار دنب ودزو یدنب واگ رکفو درک دها وخ



 مزیت ونییه یاهیتفگش ۱۷۸

 یمزین ونپیه زادعب تانیقلت

 هسلح نتفای نایاپزا سپ هک تسین نیا قوف حالطصا زا روظنم

 زا سپ هک تسا یتانیقلت هکلب دوش هئارا هژوس هب یتانیقلت یمزیت ونپیه

 . دنامیم یقاب نآ تارا هژوس ندش رادیب و هسلخ نایاپ

 یراتفر یاهوگلا زا یعخرب داجیارطاحخ هب تانیقلتنیا زا یعرب

 ؛نابز تنکل.یفاچ ءاهدایتعا نامرد الثم یصاحخ فادهایارب هک تسا

 هبنج هک دندرگ یم هارا رگید یاهیتحاران زا یرایسبو اهنخان ندیوج

 باتک نیا زا رتشیب یمجح هب زاین نآ هراب رد ثحب و دنراد ینامرد

 نآ راثآ هک تسا یمزیتونپیه زا دعب تانیقلت زا یخرب رگید عون .دراد

 ". دوشیم رهاظ دعب هامدنچ ای زور دنچ ینالوط یتدم زا سپ

 هب نادرگ رس حاودا زا یعرب دن راد رواب یضعب ناريا بونج رد با

 ریخست اد ناسا حور یصاخ دصق یارب هدش ندبدراو یتاظحل رد راز مان

 دیدشی رب ذپ نوقلت عضودد هژوس هکنآ زا سپ ینامردراز مسارم رد .دننکیم
 تاکرح ًانایحا ءاهلبط ندیب وک اهتدم زا سپ)تفرگ ر ارق هسلخ تلاح رد و

 رقتسسرا ز اب هک دنک یم دومنا وروطنیا رازاب اب (اهدودزا یخ رب قاشنتسا و ین دب
 (ینامهی«كيج رعالثم) رذز یعون ماجنا اذادد و هدشهرک اذمد را وز امیب ندب رد

 نآ «تشادن ار حراخم یروف یادا تردق دامیب رگ !.دنک یم كرت ار دامییهراز

 رامیب هدش نرم« خیرات دد تسردرگ ا.دزادنایم یی وعت هب هام دنچ الثم یارب ار

 نیا.دنک یه دوع ین اھگ ان تروص هب و مامت تدشاب یرامیب هد رکت دهع یادا

 یاهحور باتک رد هک تسا ینمض یمزیت وئپیه زا دعب نیقلت یعون تااح

 (مجرتم ) . تسا هدش هداد حرش "الصفم هدشریخست



 ۱۷۹ لمع ات یروثت زا

 هک دراد ار رثا نیرتشیب ینامز«ینامرد دصاقم یا رب تانیقلت نیا

 خلتمهطینک نشو ریراگیسعفومرسهدعبهب نیا زا » :دوش هتفگ یراگیس
 .دوشیمرتیوق ساسحا نیا «ینزبهک یکپرهینک یمساسحا یعوبطم انو
 هب ار اهفرح نیا یسک هچ ینک یم شومارف ندشرادیب زا سپ وت یلو
۳ ِ ۱ 

 نیا ‹ تار دها وح با وهب هراب ود تع رس هب یصاع تمالع اب ندش

 . تسا یمزیتونپیه زا سپ نیقلت یعون

 تگ رزب یا مهمه كي رد باتک نیا همج رت ناي اي را سپ رور لاح ٩

 زا یکی تشادتک رشنآ رد مه تایپ یلعیاقآ مرو زیت ونپیهتس ودهک یگ دا ون اح

 با وح هقبقد ۲-۳ تدمرد نیدولب یوگ یوررب هاگن زکر متابار لیماف دا رفا
 دا رفایهظ زادعب مدیدش دون رد ین اظحل رد هوا باوحخ ندرک رتقیمعاب و مدرک

 فلتخم تاناویح تروص هب « شح وغ اب کر رد دوضح لوبق اب ار هراو/ اخ

 ۱ درک هدهاشم

 هک مد رک نیقات هژوس هب 6 زیق ونییهزا سپ نیفلت تردق نداد ناشنیارب

 حمجیا رب شرتک رزب رها وح هک | ر یاهریگ هقیقد ثلب زا دعب «ندش دا كيب را سو

 ص و«ا رفنءق رد دا رب نره هر دنکب وا رس یدور زا؛هد رب راک هب شب اه وم ندرک

 . تسا هداد وا هب ار دوتسد نیا یسک هچدنک

 تلع4ک یتقو و داد ماجنا ار روتسد نیا وا ؛ندشرادیب زاسپ هقیقد كبي

 لیامتو هق ال راک نیا هر | روس دلا د یمن هک تشاد راهطا عدیسمرب وا را ار

 .دوب هتف رگ رارف نیفلت دروم راک نیا یارب هک ور وآ یمن داي هب وا .تسا هتشاد

 ( مج رتم)
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 ديل وت «دن وش هئارا یبسانمان تروص هب رگا تانیقلت ع ون نیا

 یاربندشرادیب زا سب هک دوشنیقلت هژوس هبرگا الثم .دننک یم یتحا ران

 ؛دورب یصاخ هاگشورفاب هناخباتک هبنلک ورا نالفاب باتک نالف ندی رح
 ء دشاب هدش لیطعت هزاغم ابو دشابن هزاغم رد نلک ودا اب باتک نیا رگا

 دنزیمرس لحم نآ هب مادس«نادرگرس یسحور نوچ«برطضمهژوس
 . دنادب ار نآ تلع هکنآ نودب


